


 
(ร่าง)ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เรื่อง  ประกวดราคาจา้งพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์กรมปา่ไม้ จาํกัด 

--------------------- 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรม

ระบบงานสหกรณ์  โดยมีรายละเอียดของงานที่จะจ้างตามเอกสารข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) แนบท้ายประกาศนี้ 
 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ให้บรกิารโปรแกรมและเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิโปรแกรม
 2. ต้องมีสํานักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย 
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 5. ผู้เสนอราคาต้องแสดงตัวอย่างผลงานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ โดยต้องใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
 6. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการทาํงาน โดยมีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม
ให้กับสหกรณอ์อมทรัพย์ขนาดใหญ ่
 รายละเอียดการยื่นซองเสนอราคา 

1. ใหผู้้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคา 
1.1 รับเอกสารประกาศประกวดราคาได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด หรือดาวน์

โหลดจากเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561  
1.2 กรณีผู้ยื่นซองเสนอราคาต้องการรับฟังหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด

ข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สามารถเข้าร่วมรับฟังคําช้ีแจงได้ในวันศุกร์ที่ 19 
ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.      

1.3 ยื่นซองได้ ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ในวันและเวลาทําการ 
 2. การยื่นซองเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาจัดเตรียมซอง จํานวน 4 ซอง ดังนี้ 

2.1  เอกสารชุดที่ 1 ซองเสนอราคาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ โดยใหปิ้ดผนึกซอง
พร้อมประทับตราผู้เสนอราคา 

2.2  เอกสารชดุที่ 2 ซองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ 
2.3  เอกสารชุดที่ 3 ซองแผนการดําเนินงานและงวดงาน โดยแผนการดําเนินงานต้อง

ประกอบด้วย ตารางแผนกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาการดําเนินงานของแต่ละระบบ การแบ่งงวด
งาน (สําหรับการแบ่งงวดการชําระเงินให้เป็นไปตามข้อตกลงเมื่อลงนามในสัญญาจ้าง) 

 
/2.4 เอกสารชดุที่ 4… 
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2.4  เอกสารชุดที่ 4 ซองสําเนาแสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ
ไทย หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการแทน) สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจ สําเนา
บัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราทุกฉบับ 
  การนําเสนอและเปิดซองรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของระบบงาน แผนการ
ดําเนนิงานและงวดงาน 

1. เมื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาได้ยื่นซองเสนอราคาแล้ว สหกรณ์จะแจ้งกําหนดนัดหมายวันและ
เวลาให้ผู้ย่ืนซองนําเสนอรายละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ โดยจัดตามลําดับการ
ยื่นซอง 

2. ใหผู้้ยื่นซองนําเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงาน แผนการดําเนินงานและ
งวดงาน ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 – วันพฤหสับดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (วันและเวลาตามที่
สหกรณ์นัดหมายผู้ยื่นซองแต่ละราย) 

3. สหกรณ์จะเปิดซองเอกสารชุดที่ 2 เอกสารชุดที่ 3 และเอกสารชุดที่ 4 เพื่อพิจารณา
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ และหลกัฐานประกอบในระหว่างที่ผู้ย่ืนซอง
นําเสนอรายละเอียดตามข้อ 2. 
 การเปิดซองเสนอราคา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะเปิดซองเอกสารชุดที่ 1 ซองเสนอราคา ณ สํานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ในวันศกุร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป 
 หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพจิารณา 
 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จาํกัด ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา ดังนี้ 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะพจิารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
โปรแกรมสหกรณ์ของผู้ยื่นซองเสนอราคาเปรียบเทียบกับข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : 
TOR) ตามประกาศสหกรณเ์ป็นหลกั โดยอาจไม่พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ําสุดก็ได้ 
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีเอกสิทธ์ิในการพจิารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดก็
ได้ หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นยังไม่เหมาะสม 
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) โทรศัพท์  0 2579 7070  
ในวันและเวลาทําการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.025798899.com 

             ประกาศ ณ วันที่  12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 (นายจงเจริญ  กิจสําราญกุล) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
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ข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

 
เหตุผลและความจําเปน็ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ต้องการที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ ให้
มีประสิทธิภาพทดแทนโปรแกรมระบบงานเดิมที่ใช้มานาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมให้สามารถ
รองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคตได้ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ ให้มีประสิทธิภาพทดแทน
ระบบงานเดิมที่ใช้มานาน 

2. เพื่อพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบัุนและอนาคต 
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการโปรแกรมและเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิโปรแกรม 
2. ต้องมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
5. ผู้เสนอราคาต้องแสดงตัวอย่างผลงานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ โดยต้องใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

สามารถตรวจสอบได้ 
6. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการทํางาน โดยมีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมให้กับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ ่
ขอบเขตการดาํเนนิงาน 
 ขอบเขตโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ที่พัฒนาในรูปแบบ Web 
Application ประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 

1. ระบบทะเบียนสมาชิก 
2. ระบบหุ้น 
3. ระบบเงินฝาก 

 4. ระบบเงินกู้ 
5. ระบบบัญช ี
6. ระบบเรียกเก็บรายเดือน 
7. ระบบควบคุมเงินสดและเช็ค 

/8. ระบบการกําหนดสิทธิ... 
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8. ระบบการกําหนดสิทธิการใช้งาน 
9. ระบบลายมอืชื่อและภาพ 
10. ระบบสํารองและกู้คืนข้อมูล 
11. ระบบเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก 
12. ระบบนําเข้าและส่งออกข้อมูล 
13. ระบบประกันชีวิตและประกันภัย 
14. ระบบสวัสดิการ 
15. ระบบเชื่อมต่อ 
16. ระบบบริหารงานบุคคล 
17. ระบบลงรบัเอกสาร 
18. ระบบทะเบียนพัสดุ 
19. ระบบจัดเก็บ-เบิกเอกสาร 
20. ระบบส่งขอ้มูลเครดิตบูโร 

รายละเอียดของแต่ละระบบงานอยู่ท้ายข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี ้
การติดตั้งส่งมอบ 

1. ผู้เสนอราคาต้องจัดทําแผนการดําเนินงานในการพัฒนาและติดต้ังโปรแกรมระบบงานสหกรณ์        
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  

2. ผู้เสนอราคาต้องดําเนินการเก็บรวบรวมรายละเอียดความต้องการจากผู้ใช้ให้ครบถ้วน และ
รายงานนําเสนอผู้ใช้งานเพื่ออนุมัติก่อนพัฒนาและติดต้ังโปรแกรม 

3. ติดต้ังโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พร้อมส่งมอบ ER-Diagram, 
Dataflow Diagram, Data Dictionary ของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ในรูปแบบเอกสาร จํานวน 3 ชุด 
พร้อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  

 
ระยะเวลาดําเนินงาน 
...(ให้ผู้ยื่นซองระบุ)................เดือน (ไม่เกิน 24 เดือน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสญัญา  
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ใบเสนอราคา 

วันที่.................................................................. 

เรื่อง เสนอราคาจ้างทําโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ ์

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................
ในนาม บริษัท............................................................................................ ต้ังอยู่เลขที่........................................ 
ถนน………………………………………………………… แขวง................................................ เขต................................. 
จังหวัด........................................................ โทร....................................................... ขอเสนอราคา 

  เป็นเงิน ................................................................................ บาท 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ............................................................. บาท 

  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ....................................................... บาท 

กําหนดยืนราคา ..................................................... วัน นับจากวันเสนอราคา 

ระยะเวลาดําเนินงาน................................................ เดือน (ไม่เกิน 24 เดือน) นับจากวันที่ลงนามในสญัญาจ้าง 
โดยมีแผนการดําเนินงานและงวดงาน ปรากฏตามเอกสารชุดที่ 3 

ค่าปรับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะคิดอัตราค่าปรับ 0.2 % ของค่าจ้างทั้งสิ้นต่อวัน ในกรณีส่งมอบ
งานไม่ทันตามที่กําหนดไว้ในใบเสนอราคา 

 ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมที่นาํเสนอ ตามเอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

     (............................................................) 

    ตําแหน่ง.................................................................. 

          ผู้เสนอราคา 
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เอกสารแนบทา้ยใบเสนอราคา 

สรุปรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมที่นําเสนอ 

โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอ่ง (1) หรือ (2) หรือ (3) ใหค้รบทุกระบบงาน 

ลําดับ ระบบงาน 
(1) 

ผู้เสนอราคา 
พัฒนาไว้แล้ว 

(2) 
ผู้เสนอราคา 

พร้อมพัฒนาใหม่ 

(3) 
ผู้เสนอราคา 

ไม่พร้อมพัฒนา 
1 ระบบทะเบียนสมาชิก    

2 ระบบหุ้น    
3 ระบบเงินฝาก    

4 ระบบเงินกู้    

5 ระบบบัญชี    

6 ระบบเรียกเก็บรายเดือน    

7 ระบบควบคุมเงินสดและเช็ค    

8 ระบบการกําหนดสิทธิการใช้งาน    

9 ระบบลายมือชื่อและภาพ    
10 ระบบสํารองและกู้คืนข้อมูล    

11 ระบบเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก    

12 ระบบนําเข้าและส่งออกข้อมูล    

13 ระบบประกันชีวิตและประกันภัย    

14 ระบบสวัสดิการ    

15 ระบบเชื่อมต่อ    

 - ระบบเอทีเอ็ม (ATM)    

 - ระบบส่งข้อความสั้น (SMS)    
 - ระบบสหกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต    

 - ระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือ    

 - ระบบตอบรับอัตโนมัติ    

 - ระบบบริการศูนย์ข้อมูลทาง
โทรศัพท ์

   

16 ระบบบริหารงานบุคคล    

17 ระบบลงรับเอกสาร    

18 ระบบทะเบียนพัสดุ    

19 ระบบจัดเก็บ-เบิกเอกสาร    

20 ระบบส่งข้อมูลเครดิตบูโร     
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หมายเหต ุ
(1) ผู้เสนอราคาพัฒนาไว้แล้ว หมายถึง ผู้เสนอราคามีระบบงานดังกล่าวที่พัฒนาไว้ใช้งานแล้ว และ

รวมถึงอาจมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อกําหนด (TOR)  
(2) ผู้เสนอราคาพร้อมพัฒนาใหม่ หมายถึง ผู้เสนอราคายังไม่มีระบบงานดังกล่าวแต่พร้อมที่จะพัฒนา

ใหม่ตามข้อกําหนด (TOR) 
(3) ผู้เสนอราคาไมพ่ร้อมพัฒนา หมายถึง ผู้เสนอราคายังไม่มีระบบงานดังกล่าวและไม่พร้อมที่จะ

พัฒนาตามข้อกําหนด (TOR) 
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1  ระบบทะเบียนสมาชิก 
 

ขอบเขตการจัดทําโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําระบบทะเบียนสมาชิก ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1 กลุ่มของสมาชิก 

1.1  สามารถกําหนดกลุ่มของสมาชิกได้มากกว่า 1 กลุ่ม เช่น 
1.1.1 กลุ่มสมาชิกหลัก 

 คือ บุคคลที่อยู่ภายใต้สังกัด และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หุ้น โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.1.1.1 ข้าราชการ 
1.1.1.2 ลูกจ้างประจํา 
1.1.1.3 ข้าราชการเกษียณ กรณีมีเงินบํานาญ 
1.1.1.4 ข้าราชการเกษียณ กรณีไม่มีเงินบํานาญ 
1.1.1.5 ลูกจา้งประจําเกษียณ กรณีมีเงินบําเหน็จรายเดือน 
1.1.1.6 ลูกจ้างประจําเกษียณ กรณีไม่มีเงินบําเหน็จรายเดือน 

1.1.2 กลุ่มสมาชิกสมทบ 
คือ บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีความสัมพันธ์กับสมาชิกหลัก และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หุ้น โดยมี 
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1.1.2.1 คู่สมรส 
1.1.2.2 บุตร 
1.1.2.3 บิดา-มารดาของสมาชิกหลัก 
1.1.2.4 บิดา-มารดาของคู่สมรส 
1.1.2.5 ลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1.2.6 พนักงานราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1.3 กลุ่มสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ 
คือ สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ และจะมีหุ้นหรือไม่มีหุ้นก็ได้ โดยจัดอยู่ใน
ประเภทสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 
1.1.3.1 สหกรณ์การเกษตร 
1.1.3.2 สหกรณ์การประมง 
1.1.3.3 สหกรณ์นิคม 
1.1.3.4 สหกรณ์บริการ 
1.1.3.5 สหกรณ์ร้านค้า 
1.1.3.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
1.1.3.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

1.1.4 กลุ่มโครงการ หรือ คณะบุคคล นิติบุคคล 
         คือ คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และจะมีหุ้นหรือไม่มีหุ้นก็ได้ 

8



2 การกําหนดหมายเลขสมาชิก 
สามารถกําหนดรูปแบบหมายเลขสมาชิกให้แตกต่างกันตามกลุ่มของสมาชิก ออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 
2.1 กลุ่มสมาชิกหลัก 
2.2 กลุ่มสมาชิกสมทบ 
2.3 กลุ่มสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ 
2.4 กลุ่มโครงการหรือ คณะบุคคล นิติบุคคล 

 
3 ข้อมูลสังกัดและหน่วยงานของสมาชิก 

สังกัด คือ สังกัดของระบบเงินเดือน/สังกัดงบงานในการเรียกเก็บเงิน 
หน่วยงาน คือ หน่วยงานที่สมาชิกทํางานอยู่ 
3.1 สามารถกําหนดสังกัดในระบบได้มากกว่า 1 สังกัด เช่น 

3.1.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1.2 กรมป่าไม้ 
3.1.3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
3.1.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3.1.5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1.6 กรมทรัพยากรน้ํา 
3.1.7 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
3.1.8 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
3.1.9 ผู้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
3.1.10 ผู้โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่น 

3.2 สามารถกําหนดหน่วยงานในระบบได้มากกว่า 1 หน่วยงาน เช่น 
3.2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2.2 กรมป่าไม้ 
3.2.3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
3.2.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
3.2.5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.2.6 กรมทรัพยากรน้ํา 
3.2.7 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3.3 สามารถระบุลําดับหน่วยงานของสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบได้ 4 ระดับขั้นดังนี้ 
3.3.1 กรม 
3.3.2 สํานัก/กอง 
3.3.3 ส่วน 
3.3.4 ฝ่าย 
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3.4 สามารถกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานได้ ตัวอย่างเช่น 
กรม สํานัก/กอง ส่วน ฝ่าย 
10-กรมทรัพยากรน้ํา 101-สํ า นั ก ง า น น้ํ า

บาดาล 
1011-ส่วนตรวจสอบ 10111-ฝ่ายควบคุม 

10112-ฝ่ายดูแล 
1012-ส่วนรางวัล 10121-ฝ่ายสํารวจ 

10122-ฝ่ายรางวัด 
102-สํานักขุดเจาะ 1021-ส่วนสํารวจ 10211-ฝ่ายช่าง 

10212-ฝ่ายสํารวจ 
10213-ฝ่ายตรวจสอบ 

1022-ส่วนเทคนิค 10221-ฝ่ายอุปกรณ์ 
 หมายเหต ุณ เวลาใดเวลาหนึ่ง สมาชิกจะสังกัดได้เพียง 1 สังกัด 

 
4 ข้อมูลสมาชิก 

4.1 ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก 
4.1.1 สามารถกําหนดหมายเลขสมาชิกตามรูปแบบที่กําหนดไว้ ตามข้อ 2 ให้เป็นลําดับอัตโนมัติ   

เมื่อทําการสร้างข้อมูลสมาชิกใหม่ 
4.1.2 ตรวจสอบการเป็นสมาชิกซ้ํา โดยตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชน หรือ ช่ือ-สกุล หรือ 

หมายเลขพนักงานหากตรวจสอบแล้วว่าซ้ํา ให้แสดงข้อมลูเดิมที่มีอยู ่
4.1.3 สามารถบันทึก/แก้ไข/ยกเลิก ข้อมูลสมาชิกดังข้อมูลต่อไปนี้ 

4.1.3.1 คํานําหน้า เช่น นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง, ดอกเตอร์, หม่อมราชวงศ์   
  ฯลฯ 

4.1.3.2 ช่ือ 
4.1.3.3 นามสกุล 
4.1.3.4 เลขประจําตัวประชาชน (Citizen ID) 
4.1.3.5 เพศ 
4.1.3.6 สถานภาพสมรส 
4.1.3.7 วัน/เดือน/ปีเกิด 
4.1.3.8 อายุ (จากการคํานวณจากวัน/เดือน/ปีเกิด จนถึงปัจจุบัน) 
4.1.3.9 ยศ (คือ ยศทางราชการ เช่น ร้อยเอก, ร้อยโท ฯลฯ) 
4.1.3.10 สังกัด (คือ สังกัดของระบบเงินเดือน เป็นสังกัดงบงานในการเรียกเก็บเงิน) เช่น   

  ราชการเกษียณอายุ หักจากกรมบัญชีกลาง) 
4.1.3.11 ตําแหน่ง 
4.1.3.12 หน่วยงาน (คือ หน่วยงานตามข้อ 3.2) 
4.1.3.13 กลุ่มเลือกต้ัง (คือ กลุ่มในระบบเลือกต้ังสมาชิก สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่ม) 
4.1.3.14 ระดับ 
4.1.3.15 ขั้น 
4.1.3.16 เงินเดือน 
4.1.3.17 ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
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4.1.3.18 เลขอัตรา 
4.1.3.19 วันที่เริ่มทํางาน/วันที่เริ่มสัญญา (กรณีลูกจ้างรายวัน, ลูกจ้างโครงการเป็นต้น) 
4.1.3.20 วันที่บรรจุเข้ารับราชการ 
4.1.3.21 วันที่เข้าเป็นสมาชิก 
4.1.3.22 อายุการเป็นสมาชิก (จากการคํานวณจากวันที่เข้าเป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบัน) 
4.1.3.23 วันที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เดิม  
4.1.3.24 วันที่โอนย้ายเข้า 
4.1.3.25 วันที่โอนย้ายออก 
4.1.3.26 กลุ่มสมาชิก 
4.1.3.27 สถานะของสมาชิก 
4.1.3.28 เหตุผลสถานะของสมาชิก 
4.1.3.29 วันที่เริ่มเก็บเงิน 
4.1.3.30 เก็บเงินทุกๆเดือน (เป็นการแสดงผล) 
4.1.3.31 ที่อยู่ – สามารถเก็บได้มากกว่าหนึ่งที่อยู่ โดยสามารถเก็บรายละเอียดต่อไปนี้  
  เลขที่, หมู่, ถนน, ตําบล, อําเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ เป็นอย่างน้อย 
4.1.3.32 โทรศัพท์ (บ้าน) 
4.1.3.33 โทรศัพท์ (มือถือ) 
4.1.3.34 Email Address 
4.1.3.35 กําหนดความต้องการให้สามารถเลือกส่งใบเสร็จเอกสารตามที่อยู่ที่ระบุ 
4.1.3.36 กําหนดความต้องการให้สามารถเลือกส่งเอกสารตามที่อยู่ที่ระบุ 
4.1.3.37 วันที่ส่งใบเสร็จ 
4.1.3.38 วันที่ส่งเอกสาร 
4.1.3.39 วันที่เสียชีวิตของสมาชิก 
4.1.3.40 วันที่ลาออก 
4.1.3.41 วันที่อนุมัติให้ออก 
4.1.3.42 บํานาญ รายเดือน 
4.1.3.43 วันที่เริ่มรับบํานาญ 
4.1.3.44 บําเหน็จ 
4.1.3.45 วันที่ครบอายุการเกษียณวันที่สิ้นสุดสัญญา (กรณีลูกจ้างรายวัน, ลูกจ้างโครงการ 

  เป็นต้น) 
4.1.3.46 วันที่เกษียณก่อนครบกําหนด, เหตุผล 
4.1.3.47 เหตุผลการเกษียณก่อนครบกําหนด 
4.1.3.48 เลขที่บัญชีธนาคาร 
4.1.3.49 การงดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
4.1.3.50 การขอหยุดออกใบเสร็จช่ัวคราวและวันที่ dd/mm/yyyy(เป็นการแสดงผล) 
4.1.3.51 การขอคงค่าหุ้นไว้เมื่อลาออก (เป็นการแสดงผล) 
4.1.3.52 การห้ามกู้ทุกประเภท (เป็นการแสดงผล การปรับเง่ือนไขสมาชิกให้สามารถกู้ได้ 

  หรือไม่ได้ในหน้าจอการกู้) 
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4.1.3.53 การขอหยุดส่งค่าหุ้น และวันที่ขอหยุด dd/mm/yyyy(เป็นการแสดงผล) 
4.1.3.54 เลขที่สมาชิกเดิม 
4.1.3.55 ภาพถ่ายสมาชิก 
4.1.3.56 ภาพลายมือชื่อสมาชิก 
4.1.3.57 ประกันชีวิต 
4.1.3.58 หมายเหตุ/Note 

4.1.4 สามารถบันทึก/แก้ไข/ยกเลิก ข้อมูลต่อไปนี้ของสมาชิกเกษียณอายุเพื่อใช้คํานวณเงินฝาก 
  เกษียณเปี่ยมสุข 
4.1.4.1 เงินที่ได้รับบํานาญ 
4.1.4.2 เงินบําเหน็จดํารงชีพ 
4.1.4.3 เงินกบข. 
4.1.4.4 อื่นๆ 

4.1.5 ระบบสามารถแสดงตัวเลือกที่เป็นไปได้ (drop down list) ของข้อมูลที่ได้กําหนดไว้ เช่น 
4.1.5.1 รหัสสังกัด, สังกัด 
4.1.5.2 ตําแหน่ง, รายละเอียดตําแหน่ง 
4.1.5.3 ยศ, รายละเอียดยศ 
4.1.5.4 รหัสกลุ่มเลือกต้ัง, ช่ือกลุ่มเลือกต้ัง 
4.1.5.5 รหัสไปรษณีย์ 
4.1.5.6 แขวง/ตําบล, เขต/อําเภอ, จังหวัด ตัวอย่างเช่น 
จังหวัด เขต / อําเภอ แขวง / ตําบล 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก แขวงบางรัก 

แขวงบางโพงพาง 
เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง 

แขวงดอกไม้ 
4.1.6 สามารถสอบถาม/ค้นหาข้อมูลสมาชิกจากเลขที่สมาชิก ช่ือ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ 
4.1.7 สามารถค้นหาข้อมูลสมาชิกจากการกรอกทั้งหมด หรือบางส่วนของหมายเลขบัตร

ประชาชน/หมายเลขสมาชิก/ช่ือ-นามสกุล/สังกัด/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยแสดง
รายละเอียดข้อมูลสมาชิกได้ทุกระบบ โดยแสดงผลหน้าจอเดียวได้ ตามรายละเอียดอย่าง
น้อย ดังนี้  
4.1.7.1 จํานวนทุนเรือนหุ้น, จํานวนหุ้น, งวดสะสม 
4.1.7.2 จํานวนบัญชีเงินฝากและยอดคงเหลือแต่ละบัญชี 
4.1.7.3 จํานวนบัญชีเงินกู้, รายละเอียดและยอดคงเหลือแต่ละบัญชี 
4.1.7.4 ภาระการค้ําประกันของเงินกู้แต่ละสัญญา 
4.1.7.5 รายละเอียดการทําประกัน 
4.1.7.6 หมายเหตุ/Note 

4.1.8 สามารถคํานวณและแสดงอายุ จากวัน/เดือน/ปีเกิด 
4.1.9 สามารถคํานวณและแสดงอายกุารเป็นสมาชิก จากวันที่เป็นสมาชิก 
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4.1.10 สามารถกําหนดรูปแบบการบันทึกวันที่อัตโนมัติ ตามรูปแบบ dd/mm/yyyy (yyyyเป็นปี  
  พ.ศ.) เมื่อกรอกข้อมูลวันที่ หากไม่ถูกต้องให้ระบบมีการแจ้งเตือน และเคลียร์ข้อมูลในช่อง 
  กรอกข้อมูล 

4.1.11 สามารถกําหนดรูปแบบการบันทึกจํานวนเงินอัตโนมัติ ตามรูปแบบ x,xxx.xx จํานวนตัวเลข 
16 หลัก ทศนิยม 2 ตําแหน่ง เมื่อกรอกข้อมูลจํานวนเงิน หากไม่ถูกต้องให้ระบบมีการแจ้ง
เตือน และเคลียร์ข้อมูลในช่องกรอกข้อมูล 

4.1.12 สามารถตรวจสอบหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนโดยตรวจสอบความถูกต้อง 13 หลัก
(check Digit ที่ 13) 

4.1.13 สามารถแสดงผลรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) อัตโนมัติ ให้แสดงตามรูปแบบ xx-xxx-xxxx 
เมื่อกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หากไม่ถูกต้องให้ระบบมีการแจ้งเตือน และเคลียร์ข้อมูลใน
ช่องกรอกข้อมูล 

4.1.14 สามารถแสดงผลรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) อัตโนมัติ ให้แสดงตามรูปแบบ xxx-xxx-
xxxx เมื่อกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ หากไม่ถูกต้องให้ระบบมีการแจ้งเตือน และเคลียร์
ข้อมูลในช่องกรอกข้อมูล 

4.1.15 สามารถกําหนดรูปแบบหมายเลขสมาชิกได้ดังนี้ 
4.1.15.1 xxxxxx    
4.1.15.2 หลักที่ 1 :ประเภทสมาชิก 
4.1.15.3 หลักที่ 2 – 6: Running No. 

4.1.16 สามารถสร้างหมายเลขสมาชิกรองรับได้กรณีดังนี้ 
4.1.16.1 สร้างสมาชิกใหม่ 
4.1.16.2 สมาชิกลาออกสมัครใหม่ 
4.1.16.3 รับโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

4.2 ข้อมูลการทํางาน 
4.2.1 ระบบต้องสามารถบันทึก/แก้ไข/ยกเลิก รายละเอียดข้อมูลการทํางานของสมาชิกดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1 ช่ือ-สกุล 
4.2.1.2 รหัสสังกัดหน่วยงานการหักเงินเดือนพนักงาน และรายละเอียด 
4.2.1.3 เลขที่บัตรประชาชน 
4.2.1.4 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
4.2.1.5 วันบรรจุเข้ารับราชการ 
4.2.1.6 วันที่ลาออกจากการเป็นพนักงาน 

4.2.2 ระบบต้องสมารถบันทึก/แก้ไข/ยกเลิก รายละเอียดบัญชีธนาคาร สําหรับการรับเงินจาก
การเรียกเก็บรายเดือนได้ ดังนี้ 
4.2.2.1 ช่ือธนาคาร/สาขา/เลขท่ีบัญชี ของบัญชีเงินเดือน 
4.2.2.2 เลขที่บัญชีของบัญชีสหกรณ์ฯ 
4.2.2.3 บัญชีสังกัด / งบงาน 

4.2.3 ระบบต้องสามารถบันทึก / แก้ไข / ยกเลิก รายละเอียดบัญชีธนาคาร สําหรับการตัดจ่าย 
เงินกู้ ดังนี้ 
4.2.3.1 ช่ือธนาคาร / สาขา / เลขที่บัญชี  ของบัญชีส่วนตัว 
4.2.3.2 เลขที่บัญชีของบัญชีสหกรณ์ฯ 
4.2.3.3 บัญชีสังกัด / งบงาน 
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4.2.4 ระบบต้องสามารถบันทึก / แก้ไข / ยกเลิก รายละเอียดบัญชีธนาคารสําหรับการรับเงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืน ดังนี้ 
4.2.4.1 ช่ือธนาคาร / สาขา / เลขที่บัญชี ของบัญชีส่วนตัว 
4.2.4.2 เลขที่บัญชีของบัญชีสหกรณ์ฯ 
4.2.4.3 บัญชีสังกัด / งบงาน 

4.3 ข้อมูลครอบครัวของสมาชิก 
4.3.1 สามารถกําหนดความสัมพันธ์ของสมาชิก ได้มากกว่า 1 ชนิด เช่น 

4.3.1.1 บุตร 
4.3.1.2 บิดา 
4.3.1.3 มารดา 
4.3.1.4 คู่สมรส 

4.3.2 ระบบต้องสามารถบันทึก/ แก้ไข/ยกเลิก รายละเอียดข้อมูลครอบครัวสมาชิกได้ดังต่อไปนี้ 
4.3.2.1 คํานําหน้า 
4.3.2.2 ช่ือ สกุล 
4.3.2.3 ยศ 
4.3.2.4 ความสัมพันธ์กับสมาชิก 
4.3.2.5 วันเกิด 
4.3.2.6 เลขที่บ้าน 
4.3.2.7 ตรอก / ซอย 
4.3.2.8 หมู่ 
4.3.2.9 ถนน 
4.3.2.10 ตําบล / แขวง 
4.3.2.11 อําเภอ / เขต 
4.3.2.12 จังหวัด 
4.3.2.13 รหัสไปรษณีย์ 
4.3.2.14 โทรศัพท์ (บ้าน) 
4.3.2.15 โทรศัพท์ (มือถือ) 
4.3.2.16 E-mail Address 

4.3.3 ระบบต้องสามารถคํานวณอายุจากวันเกิดได้ 
4.3.4 ระบบต้องสามารถค้นหาครอบครัวของสมาชิกได้โดยการระบุหมายเลขสมาชิก 

 
5 สถานะการเป็นสมาชิก 

5.1 สามารถกําหนดสถานะสมาชิกได้มากกว่า 1 สถานะ เช่น 
5.1.1 สถานะสมาชิกแรกเข้า 
5.1.2 สถานะคงสภาพการเป็นสมาชิก 
5.1.3 สถานะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก 

5.2 สามารถกําหนดเหตุผลของสถานะสมาชิกได้มากกว่า 1 เหตุผล เช่น 
5.2.1 สถานะสมาชิกแรกเข้า 
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5.2.1.1 สมาชิกแรกเข้า 
5.2.2 สถานะคงสภาพการเป็นสมาชิก 

5.2.2.1 สมาชิกปกติ 
5.2.2.2 สมาชิกเกษียณอายุ 
5.2.2.3 สมาชิกเกษียณอายุก่อนกําหนด 
5.2.2.4 สมาชิกโอนย้าย 
5.2.2.5 สมาชิกลาออกสมัครใหม่ 

5.2.3 สถานะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก 
5.2.3.1 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
5.2.3.2 สมาชิกเสียชีวิต 
5.2.3.3 วิกลจริต 
5.2.3.4 ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
5.2.3.5 ถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด 
5.2.3.6 ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

5.3 สามารถตรวจสอบสถานะและเหตุผลการเป็นสมาชกิขณะทํารายการ พร้อมทั้งแจ้งเตือนหากพบ
ข้อผิดพลาดได้ 
5.3.1 สมาชิกแรกเข้า โดยตรวจสอบจากวันที่เข้าเป็นสมาชิก 
5.3.2 สมาชิกพ้นสภาพจากสมาชิกภาพ โดยตรวจสอบจากวันที่ลาออก หรือวันที่ถูกให้ออกจาก  

  การเป็นสมาชิกภาพ 
5.3.3 สมาชิกเสียชีวิต โดยตรวจสอบจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต 
5.3.4 สมาชิกเกษียณอายุ โดยตรวจสอบจากปีที่สมาชิกเกษียณอายุ 
5.3.5 สมาชิกออกสมัครใหม่ โดยตรวจสอบจากวันที่ลาออกล่าสุด 
5.3.6 สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะขาดหรือไม่ส่งเงินค่าหุ้นโดยตรวจสอบจากการขาด

 หรือไม่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกัน 3 งวด 
5.3.7 สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดย  

   ตรวจสอบจากการค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 2 งวด 
5.4 สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสมาชิกได้ 

 
6 การรับสมัครสมาชิก 
 รองรับการรับสมัครสมาชิกใหม่ได้ทั้งแบบผ่านทางเคาน์เตอร์สหกรณ์ และผ่านทางไปรษณีย์สําหรับกรณี
ต่อไปนี้ 

6.1 การรับสมาชิกหลัก 
6.1.1 ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
6.1.2 บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
6.1.3 จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ 
6.1.4 ตรวจสอบข้อมูล 
6.1.5 รับชําระค่าธรรมเนียม, ค่าหุ้น, เงินฝาก 
6.1.6 สร้างเลขที่สมาชิก บันทึกรายการสมาชิก 
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6.2 การรับสมัครสมาชิกหลักหลังเกษียณอายุ 
6.2.1 ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
6.2.2 บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
6.2.3 จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ 
6.2.4 ตรวจสอบข้อมูล 
6.2.5 รับชําระค่าธรรมเนียม, ค่าหุ้น, เงินฝาก 
6.2.6 สร้างเลขที่สมาชิก บันทึกรายการสมาชิก 

6.3 การรับสมัครสมทบ 
6.3.1 ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
6.3.2 บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
6.3.3 จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ 
6.3.4 ตรวจสอบข้อมูล 
6.3.5 รับชําระค่าธรรมเนียม, ค่าหุ้น, เงินฝาก 
6.3.6 สร้างเลขที่สมาชิก บันทึกรายการสมาชิก 

 
7 การโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

7.1 สมาชิกที่ประสงค์โอนย้ายสหกรณ์จะต้องได้รับการอนุมัติจากสหกรณ์ก่อน จึงจะโอนย้ายได้ 
7.2 รองรับรายละเอียดข้อมูลการโอนต่อไปนี้ 

7.2.1 หุ้น (ทุนเรือนหุ้น) 
7.2.2 งวดล่าสุดในการส่งค่าหุ้น 
7.2.3 หนี้ เพื่อทํา Refinance 
7.2.4 วันที่เป็นสมาชิกเดิม 

7.3 ระบบสามารถอนุญาตให้บันทึกรายการ วันที่การเป็นสมาชิกย้อนวันได้ 
 

8 การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
8.1 ลาออกโดยสมัครใจ 

8.1.1 ยื่นคําขอลาออกจากสหกรณ์ล่วงหน้า กรณีลาออกระหว่างปีจะไม่ได้รับเงินปันผล ยกเว้นคง
ค่าหุ้น 

8.1.2 สมาชิกต้องไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน 
8.1.3 หากมีหุ้นมากกว่าหนี้เงินกู้ ให้มารับเงินค่าหุ้นโดยระบบจะทําการโอนมูลค่าหุ้นชําระหนี้โดย

ทําการปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกระบุใดบัญชีหนึ่ง
ของสมาชิก หรือเป็นเงินสด 

8.1.4 หากมีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้นให้มาทําการชําระหนี้ให้เหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับหุ้นและเงินฝาก
ที่มีอยู่กับสหกรณ์ 

8.1.5 กรณีที่ติดค้ําประกันสมาชิกท่านอื่น ต้องทําการเปลี่ยนผู้ค้ําประกันให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
8.2 ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก (ทุกกรณี) 
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8.2.1 หากมีหุ้นมากกว่าหนี้เงินกู้ ให้มารับเงินค่าหุ้นโดยระบบจะทําการโอนมูลค่าหุ้นชําระหนี้โดย
ทําการปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท โอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกระบุใดบัญชีหนึ่ง
ของสมาชิก หรือเป็นเงินสด 

8.2.2 หากมีหนี้เงินกู้มากกว่าหุ้นให้มาทําการชําระหนี้ให้เหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับหุ้นและเงินฝาก
ที่มีอยู่กับสหกรณ์ 

8.3 การเสียชีวิตของสมาชิก 
8.3.1 หากมหีนี้เงินกู้มากกว่าหุ้น ให้มาทําการโอนหุ้นชําระหนี้, ปิดบัญชีเงินฝาก, โอนหุ้น/สินไหม

ให้ผู้รับผลประโยชน์, ติดต่อทายาท, ผู้ค้ําประกันชําระหนี้ส่วนที่เหลือแทน 
 

9 การถึงกําหนดการเกษียณอายุ หรือ Early Retired ของสมาชิก 
9.1 แสดง วันเดือนปี ที่คาดว่าจะเกษียณอายุ (คํานวณจากวันเกิด) 
9.2 สามารถแสดงวันที่เกษียณอายุจริง 
9.3 ย้ายสังกัดการหักเงิน 

 
10 การลาออกแล้วสมัครใหม่ 

10.1 ระบบสามารถตรวจสอบ วันเดือนปี ที่ลาออกได้ 
10.2 ระบบสามารถเก็บข้อมูลประวัติการเป็นสมาชิกย้อนหลัง เช่น วันที่เป็นสมาชิก, วันที่ลาออก และ

หมายเลขสมาชิกเก่า 
10.3 ระบบสามารถทําการปรับอัตราเงินเดือนของสมาชิกหลักโดยจะมีผลต่อการกําหนดอัตราการส่งค่า

หุ้นของสมาชิกรายเดือน 
 

11 การปรับอัตราเงินเดือนของสมาชิกหลัก 
      ระบบรองรับการปรับอัตราเงินเดือนของสมาชิกหลักโดยจะมีผลต่อการกําหนดอัตราการส่งค่าหุ้นของ
สมาชิกรายเดือน 
 
12 ภาพและลายมือชื่อของสมาชิก 

12.1 ระบบสามารถกําหนดรับเข้าข้อมูลเอกสารลายมือชื่อและภาพสมาชิก โดยการบันทึกข้อมูลรูปภาพ 
  สามารถเก็บรปูแบบไฟล์รูปภาพได้หลายประเภท เช่น JPG, PNG, BMP, GIF ให้ตรงตาม  
  Directory ที่กาํหนด 

12.2 สามารถขยายและลดขนาดลายมือชื่อและภาพได้เมื่อแสดงลายมือชื่อจากการค้นหา 
12.3 สามารถเก็บลายมือชื่อและภาพสมาชิกได้จากเครื่อง Scanner 
12.4 สามารถเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อและภาพ โดยระบบสามารถเรียกดูประวัติการ 

  เปลี่ยนแปลงลายเซ็นต์ได้ 
12.5 สามารถค้นหาข้อมูลลายมือชื่อและภาพได้จากเงื่อนไขเลขที่สมาชิก หรือ ช่ือ 
12.6 สามารถจัดเก็บรูปภาพบนฐานข้อมูลได้ 
12.7 การจัดเก็บรูปภาพจะต้องไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมลูของ Transaction ในการทํางาน  

  รายการ 
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13 การคิดค่าธรรมเนียม 
13.1 สามารถกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกได้แตกต่างกันตามกลุ่มสมาชิก ตัวอย่างเช่น 

กลุ่มสมาชิก ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมลาออกสมัครใหม่ครั้งที่ 1 
กลุ่มสมาชิกหลัก 100 100 
กลุ่มสมาชิกสมทบ 100 1000 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 0 0 
กลุ่มสมาชิกโครงการ 0 0 

 
13.2 สามารถรับชําระค่าธรรมเนียมได้ดังนี้ 

13.2.1 รับเป็นเงินสด 
13.2.2 หักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 
13.2.3 หักจากการเรียกเก็บ 

13.3 สามารถยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมได้ 
 

14 การแจ้งเตือนบนหน้าจอ 
รองรับการแจ้งเตือนบนหน้าจอได้หลายรูปแบบ เช่น 
14.1 สามารถแจ้งเตือนในกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
14.2 สามารถแจ้งเตือนในกรณีสมาชิกลาออก แต่ยังทํากระบวนการลาออกไม่ครบ 
14.3 สามารถแจ้งเตือนในกรณีสมาชิกเกษียณอายุ 

 
15 การนาํเข้าข้อมูลสมาชิก 

สามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูล เพื่อทําการแก้ไขรายละเอียดสมาชิกได้ดังนี้ 
15.1 File Transfer.Txt 
15.2 Media เช่น Tape, Diskette, CD 
15.3 ตัวอย่างข้อมูลในการเปลี่ยนแปลง ช่ือ-นามสกุล, ตําแหน่ง, เงินเดือน 

 
16  รายงาน 

16.1 ระบบสามารถสร้างรายงานโดยเลือกตามเงื่อนไขต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย 
16.1.1 กําหนดจากระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
16.1.2 กําหนดจากสถานะของสมาชิก 
16.1.3 กําหนดจากอายุของสมาชิก 
16.1.4 กําหนดจากเพศของสมาชิก 
16.1.5 กําหนดจากเงินเดือน หรือช่วงเงินเดือน 

16.2 ระบบสามารถสร้างรายงานประจําวันต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
16.2.1 รายงานสมาชิกทั้งหมด 
16.2.2 รายงานสมาชิกเข้าใหม่ 

16.3 ระบบสามารถสร้างรายงานประจําเดือนต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
16.3.1 รายงานสมาชิกใหม่ 
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16.3.2 รายงานสมาชิกลาออก 
16.3.3 รายงานการโอนย้ายสังกัดพนักงาน 
16.3.4 รายงานการโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
16.3.5 รายงานความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบ 

16.4 ระบบสามารถสร้างรายงานประจําปีต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
16.4.1 รายงานผู้เกษียณอายุประจําปี 
16.4.2 รายงานสมาชิกลาออกประจําปี 
16.4.3 รายงานการปรับค่าหุ้นประจําปี 

 
ความต้องการอื่น ๆ 
1 การย้ายสังกัด สามารถทําล่วงหน้าได้ และระบุวันที่มีผลให้ย้ายได้ 
2 การกําหนดการเรียกเก็บเงินรายเดือน สามารถกําหนดคา่ต้ังต้นตามสังกัดหรือประเภทสมาชิกได้ 
3 สามารถอ่านข้อมูลในบัตรประชาชนได้จากเครื่องอ่านบัตร 
4 สามารถเรียกดูข้อมูลสมาชิกได้ทุกระบบ โดยแสดงผลหน้าจอเดียว  
5 สามารถแสดงข้อมูลผู้สมัครใช้ Application Forest COOP 4.0 ได้ 
6 สามารถบันทึกประวัติการฝึกอบรมของสมาชิกได้ 
7 สามารถบันทึกประวัติการรับรางวัล 
8 รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินคืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิก สามารถแสดงผลทางจอภาพและพิมพ์

รายงานได้ 
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2  ระบบหุ้น 
 
 ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบหุ้น ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง
สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
1 การกําหนดข้อมูลค่าหุ้น 

1.1 สามารถกําหนดมูลค่าหุ้นต่อ 1 หุ้นได้ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 10 บาทต่อ 1 หุ้น 
1.2 สามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นได้ในอนาคต โดยไม่กระทบกับจํานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นเดิม 

 
2 การกําหนดอัตราการส่งค่าหุ้นของสมาชิกรายเดือน 

ระบบรองรับรูปแบบการกําหนดอัตราการส่งค่าหุ้นของสมาชิกได้แตกต่างกันตามกลุ่มสมาชิกได้โดยแบ่ง
ออกเป็นรูปแบบดังต่อไปนี้ 
2.1 สามารถกําหนดอัตราส่งค่าหุ้นของสมาชิกรายเดือนตามช่วงเงินเดือนได้ และเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงเงินเดือนของสมาชิก ระบบจะต้องปรับอัตราหุ้นและมลูค่าหุ้นให้โดยอัตโนมัติ 
2.2 สามารถกําหนดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ตาม ค่าหุ้นที่ตํ่าสุด และค่าหุน้สูงสุดที่

สหกรณ์กําหนดไว้ได้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน ต้องแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบ 
2.3 สามารถกําหนดอัตราการส่งค่าหุ้นของสมาชิกรายเดือนตาม อัตราร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ของ

เงินเดือนและสามารถปัดเศษขึ้นหรือลงเป็นจํานวนเต็มหลัก 10 หรือหลัก 100 ได้ 
2.4 สามารถกําหนดเพดานหุ้นรวมสูงสุดได้ตามประเภทสมาชิก 

 
3 การเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน 

3.1 การเพิ่มหุ้นรายเดือน 
3.1.1 หากเงินเดือนของสมาชิกเพิ่มขึ้นระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้กาํหนดไว้และ

เพิ่มค่าหุ้นให้โดยอัตโนมัติ 
3.1.2 สามารถขอเพิ่มหุ้นรายเดือนโดยสมัครใจ  
3.1.3 สามารถทํารายการเพิ่มหุ้นล่วงหน้าและกําหนดช่วงวันที่มผีลได้ 

3.2 การขอลดค่าหุ้นรายเดือน 
3.2.1 กรณีสมาชิกถือหุ้นรายเดือนมากกว่าฐานเงินเดือน สามารถขอลดจํานวนการถือหุ้นราย

เดือนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนหุ้นขั้นตํ่าเมื่อเทียบกับฐานเงินเดือน 
3.2.2 กรณีสมาชิกชําระค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือนหรือมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 

บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ สามารถลดค่าส่งหุ้นรายเดือนต่ํากว่าฐานเงินเดือนได้ 
3.2.3 สามารถกําหนดตัวแปรการลดทุนเรือนหุ้นในระบบดังนี้ 

3.2.3.1 สามารถกําหนดจํานวนงวดขัน้ตํ่าในการขอลดค่าหุ้นรายเดอืนได้ 
3.2.3.2 สามารถกําหนดทุนเรือนหุ้นขัน้ตํ่าในการขอลดค่าหุ้นรายเดือนได้ 

3.2.4 สามารถทํารายการลดหุ้นล่วงหน้าและกําหนดช่วงวันที่มีผลได้ 
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4 การขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือน 
4.1 สมาชิกที่ชําระเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 

และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ สามารถงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ 
4.2 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้ไม่น้อยกว่า 90% ของหุ้น สามารถงดส่งค่าหุ้น

รายเดือนได้ 
4.3 สามารถกําหนดตัวแปรการหยุดส่งทุนเรือนหุ้นในระบบดังนี้ 

4.3.1 สามารถกําหนดจํานวนงวดขั้นตํ่าในการขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ 
4.3.2 สามารถกําหนดจํานวนทุนเรือนหุ้นขั้นตํ่าในการขอหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ 

4.4 สามารถตรวจสอบตัวแปรการหยุดส่งทุนเรือนหุ้นตามเงื่อนไขได้ 
4.5 สามารถทํารายการขอหยุดส่งค่าหุ้นล่วงหน้าและกําหนดช่วงวันที่มีผลได้ 

 
5 การซื้อหุ้นพิเศษ/การระดมหุ้น 

5.1 สามารถกําหนดให้สมาชิกถือหุ้นได้ไม่เกิน 20% ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ 
5.2 สามารถกําหนดค่าสูงสุดของการระดมหุ้นต่อครั้งของสมาชิก 
5.3 สามารถกําหนดให้สมาชิกลาออกสมัครใหมไ่ม่สามารถระดมหุ้นได้ภายใน 24 เดือนนับจากวันที่

สมัครใหม ่
5.4 สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลของการระดมหุ้นได้ดังนี้ 

5.4.1 ช่ือ-สกุล 
5.4.2 สังกัด/งบงาน 
5.4.3 วันที่ระดมหุ้น (Effective date) 
5.4.4 วันที่ทํารายการ (Transaction date) 
5.4.5 จํานวนหุ้นที่ต้องการระดมหุ้น 
5.4.6 สามารถคํานวณมูลค่าหุ้นให้อัตโนมัติจากจํานวนหุ้น  
5.4.7 แสดงจํานวนหุ้นสะสมก่อนการซื้อหุ้นพิเศษ/ระดมหุ้น 
5.4.8 แสดงมูลค่าหุ้นสะสมก่อนการซื้อหุ้นพิเศษ/ระดมหุ้น 

5.5 สามารถกําหนดตัวแปรการระดมหุ้นในระบบได้ดังนี้ 
5.5.1 กําหนดค่าสูงสุดของทุนเรือนหุ้นสําหรับสมาชิกแต่ละประเภท 
5.5.2 กําหนดค่าการระดมหุ้นสูงสุดของต่อครั้งของสมาชิกแต่ละประเภทได้ 

 
6 การโอนหุ้นเพื่อชําระหนี้ 

6.1 การโอนหุ้นเพื่อชําระหนี้จะสามารถทําได้ในกรณีที่สมาชิกลาออก, ถูกให้ออกจากสหกรณ์, เสียชีวิต 
6.2 การโอนหุ้นเพื่อการชําระหนี้ต้องชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ค้างก่อน ส่วนที่เหลือนําไปชําระหนี้

เงินกู้สหกรณ์ตามลําดับที่กําหนดไว้ เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน => กู้สามัญ => กู้พิเศษ 
 
7 การขายหุ้น 

7.1 สามารถกําหนดเรื่องการขายหุ้น (ให้สามารถขายหุ้นได้ หรือไม่ได้) ตามเง่ือนไขและประกาศของ
สหกรณ์ 

7.2 สามารถทํารายการขายหุ้นล่วงหน้าและกําหนดวันที่มีผลได้ 
7.3 สามารถกําหนดเงื่อนไขในการขายหุ้นได้ เช่นช่วงวันที่ขาย, จํานวนที่ขาย เป็นต้น 
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8 การคํานวณค่าหุ้นที่จ่ายคืนแก่สมาชิกเม่ือพ้นสมาชิกภาพ 
หลังจากโอนหุ้นชําระหนี้ทั้งหมดแล้ว หากสมาชิกมีทุนเรือนหุ้นเหลืออยู่ ให้คืนเงินส่วนที่เหลือเป็นเช็คหรือ
การโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้กําหนดไว้ 

 
9 การคํานวณค่าหุ้นที่จ่ายคืนแก่สมาชิกเม่ือสหกรณ์ปิดกิจการ  

9.1 สามารถกําหนดบันทึก/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สูตรการคํานวณหุ้นได้ ดังนี้ 
มูลค่าต่อหุ้น = (ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด /จํานวนหุ้นทั้งสิ้น) 
กําหนดวันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด dd/mm/yyyy การเริ่มใช้สูตรการคํานวณ 
หมายเหตุ ระบบคํานวณอัตโนมัติ ทุนเรือนหุ้นแต่ละรายการของสมาชิกตามวันที่เป็นสมาชิก  

9.2 สามารถกําหนดบันทึก/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก สูตรการคํานวณหุ้น(กรณีสหกรณ์มีแนวโน้มขาดทุน
สะสม) ได้ดังนี้ 
มูลค่าต่อหุ้น = (ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด - (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น)) /  จํานวนหุ้นทั้งสิ้น 
กําหนดวันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด dd/mm/yyyy การเริ่มใช้สูตรการคํานวณ  
หมายเหตุ ระบบคํานวณอัตโนมัติ ทุนเรือนหุ้นแต่ละรายการของสมาชิกตามวันที่เป็นสมาชิก หาก
ระบบไม่สามารถคํานวณได้ จะต้องสามารถระบุยอดขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สินทั้งสิ้น เป็น
รายละเอียดสํารับทางสหกรณ์นําไปคํานวณด้วยวิธีการ Manual 

 
10 การคงค่าหุ้นสมาชิกลาออกระหว่างปี 

10.1 สามารถกําหนด แก้ไข หรือยกเลิก การคงค่าหุ้นได้เมื่อสมาชิกลาออก  
10.2 สามารถตรวจสอบการคงค่าหุ้นของสมาชิกในปีนั้นๆเพื่อคํานวณเงินปันผล 
หมายเหตุ การคงค่าหุ้นจะทําได้เฉพาะกรณีที่สมาชิกไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ 

 
11 เงินปันผล 

11.1 สามารถคํานวณประมาณการเงินปันผลล่วงหน้าได้หลายอัตรา 
11.2 สามารถกําหนดจํานวนครั้ง/ปี ในการคํานวณเงินปันผลได้  
11.3 สามารถกําหนดวันที่จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกตามประเภทการจ่ายได้ 
11.4 การคํานวณเงินปันผลสามารถกําหนดได้ว่าจะคํานวณเงินปันผลแบบรายเดือน หรือรายวัน  
11.5 ระบบต้องสามารถคํานวณเงินปันผล ตามเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลของสหกรณ์ดังต่อไปนี้ได้  

11.5.1 หุ้นที่ชําระภายในวันที่ 7 ของเดือน คิดปันผลให้เต็มเดือน 
11.5.2 หุ้นที่ชําระหลังวันที่ 7 ของเดือนนั้น ทั้งกรณีไม่สามารถเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือนและ

ระดมหุ้น จะคิดปันผลให้ในเดือนถัดไป  
11.5.3 กรณีสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ โดยขอให้จ่ายเงินค่าหุ้นคืนหลัง 31 ธันวาคม(คงค่าหุ้น) 

มีสิทธิได้รับเงินปันผล  
11.5.4 ถ้าสมาชิกจ่ายค่าหุ้นหลังวันที่ 7 ของเดือน รวมกัน 6 งวด ภายใน 1 ปี จะไม่มีสิทธ์ิได้รับ

เงินปันผล  
11.6 สามารถแสดงรายละเอียดยอดเงินปันผลปัจจุบัน และประวัติการรับเงินปันผลได้ 
11.7 สามารถแสดงรายละเอียดยอดเงินปันผลค้างจ่ายได้ 
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ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1 การกําหนดเงื่อนไขทั่วไป 

1.1 สามารถพิมพ์รายการเคลื่อนไหวหุ้น เลือกตามช่วงวันที่ได้ 
1.2 สามารถกําหนดอัตราเงินปันผลที่จะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 
1.3 สามารถกําหนดให้หุ้นมีสมุดบัญชีในควบคุม (การเพิ่ม, การลด,การหยุด, การงดค่าหุ้น)  
1.4 สามารถรับชําระหุ้นย้อนวันที่ได้ โดยระบบสามารถจัดการทํารายการให้โดยอัตโนมัติ 
1.5 สามารถบันทึกและเรียกดูรายการ เพิ่ม แก้ไข ลบได้ (Log) 

 
2 รายการข้อมูลมูลค่าหุ้น 

ระบบสามารถแสดงรายการข้อมูลมูลค่าหุ้นได้ดังนี้  
2.1 ข้อมูลค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก 

2.1.1 มูลค่าหุ้นต่อเดือน 
2.1.2 จํานวนหุ้น  

2.2 ข้อมูลค่าหุ้นยอดยกมาจากปีที่ผ่านมา  
2.2.1 มูลค่าหุ้น 
2.2.2 จํานวนหุ้น  

2.3 ข้อมูลค่าหุ้นสะสมปัจจุบัน 
2.3.1 มูลค่าหุ้น 
2.3.2 จํานวนหุ้น  

2.4 ข้อมูลจํานวนงวด  
2.5 ข้อมูลวันที่ชําระคา่หุ้นครั้งล่าสุด  
2.6 ข้อมูลการหยุดส่งค่าหุ้น  

2.6.1 เหตุผลการหยุดส่งค่าหุ้น 
2.6.1.1 สมาชิกส่งค่าหุ้นครบตามที่กําหนด  
2.6.1.2 สมาชิกเกษียณ  

2.6.2 วันที่ในการเริ่มหยุดส่งค่าหุ้น  
2.6.3 วันที่สิ้นสุดในการหยุดส่งค่าหุ้น 

 
3 การกําหนดรูปแบบอัตราการส่งค่าหุ้น  

รองรับการกําหนดรูปแบบอัตราการส่งค่าหุ้นได้แตกต่างกันตามกลุ่มสมาชิก โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 
3.1 กําหนดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน ตามช่วงเงินเดือน  
3.2 กําหนดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน ตาม ค่าหุ้นสูงสุด และค่าหุ้นตํ่าสุด  
3.3 กําหนดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน ตาม อัตราร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ 

 
4 การกําหนดวิธีการชําระค่าหุ้น 

สามารถกําหนดวิธีการชําระค่าหุ้นได้  
4.1 การชําระค่าหุ้นรายเดือน 

4.1.1 รับชําระเงินโดยการชําระเงินสด  
4.1.2 รับชําระเงินโดยการเรียกเก็บรายเดือน  
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4.1.3 รับชําระเงินด้วยเช็ค  
4.1.4 รับชําระเงินหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก 
4.1.5 รับชําระเงินจากการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์  

4.2 การซื้อหุ้นพิเศษระดมหุ้น 
4.2.1 รับชําระเงินโดยการชําระเงินสด  
4.2.2 รับชําระเงินด้วยเช็ค  
4.2.3 รับชําระเงินหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก  
4.2.4 รับชําระเงินจากการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์  
4.2.5 รับชําระเงินโดยการโอนเงินปันผลเป็นค่าหุ้น 

 
5 การแจ้งเตือนสมาชิก 

สามารถกําหนดการแจ้งเตือนสมาชิกเมื่อค้างชําระค่าหุ้นโดยวิธีต่อไปนี้  
5.1 ส่งจดหมายเตือนให้สมาชิก  
5.2 แสดงรายงานยอดคงค้างของสมาชิก  
5.3 แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติผ่านหน้าจอ 
 

6 การตรวจสอบเงื่อนไขการชําระค่าหุ้นล่าช้า 
สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการชําระค่าหุ้นล่าช้า  
6.1 ตรวจสอบจํานวนครั้งในการชําระหุ้นล่าช้าภายในปี เนื่องจากมีผลต่อการจ่ายปันผล 
6.2 ตรวจสอบจํานวนงวดที่ไม่ชําระหุ้นภายในปี ซึ่งมีผลต่อการจ่ายเงินปันผล และการให้ออกจาก

สหกรณ ์
 
7 รูปแบบการจ่ายเงินปันผล สามารถกําหนดรูปแบบการจ่ายปันผลได้ดังนี้ 

7.1 จ่ายเป็นเงินสด  
7.2 โอนเงินปันผลเป็นหุ้นได้ (คํานวณ, ออกใบเสร็จ. ออกรายงาน)  
7.3 โอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกได้  
7.4 โอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกได้  
7.5 โอนเงินปันผล เพื่อชําระเงินกู้ได้  
7.6 จ่ายเงินปันผลให้ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต 

 
8 เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล 

สามารถกําหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลดังนี้  
8.1 ชําระค่าหุ้นล่าช้าเกินจํานวนครั้งที่สหกรณ์กําหนดจะไม่จ่ายเงินปันผล  
8.2 สามารถกําหนดวันที่มีผลในการคํานวณเงินปันผลได้ เช่นกําหนดเป็นวันที่ 7 ของทุกเดือน 

8.2.1 จ่ายก่อนวันที่ 7 นํามาคํานวณเงินปันผลในเดือนนั้น  
8.2.2 จ่ายหลังวันที่ 7 นํามาคํานวณเงินปันผลในเดือนถัดไป 

 
9 คํานวณเงินปันผลที่สหกรณ์ต้องจ่ายให้กับสมาชิก 

สามารถคํานวณเงินปันผลที่สหกรณ์ต้องจ่ายให้กับสมาชิกได้ 
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10 การปัดเศษค่าหุ้นกรณีโอนเงินปันผลเป็นค่าหุ้น 
สามารถเลือกกําหนดการปัดเศษค่าหุ้นในกรณีที่โอนเงินปันผลเป็นหุ้นได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
10.1 ปัดเศษที่เหลือเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก  
10.2 ปัดเศษที่เหลือขึ้นโดยทางสหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

- ระบบต้องสามารถออกรายงานยอดเงินรวมที่สหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายเพิ่มได้  
10.3 ปัดเศษที่เหลือโดยจ่ายเป็นเงินสด 

 
11 รายงาน  

11.1 รายงานทั่วไป  
11.1.1 ระบบต้องสามารถพิมพ์หนังสือยืนยันเงินปันผลได้ 

11.1.1.1 สามารถเลือกพิมพ์หนังสือยืนยันเงินปันผลตามสังกัด / งบงานได้ 
11.1.1.2 สามารถเลือกพิมพ์หนังสือยืนยันเงินปันผลตามหมายเลขสมาชิกได้ 

11.1.2 ระบบต้องสามารถพิมพ์รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลได้ 
11.1.2.1 สามารถพิมพ์รายงานเงินปันผล โดยเลือกช่วงการพิมพ์ตามสังกัด / งบงานได้  
11.1.2.2 สามารถเลือกพิมพ์รายงานเงินปันผลแบบทั้งหมด หรือบางส่วนได้ 

11.1.3 ระบบต้องสามารถพิมพ์รายงานสรุปการจ่ายเงินปันผลได้ 
11.1.3.1 สามารถพิมพ์รายงานสรุปการจ่ายเงินปันผล โดยเลือกช่วงการพิมพ์ตามสังกัด 

/ งบงานได้ 
11.1.3.2 สามารถเลือกพิมพ์รายงานสรุปการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนได้  

11.1.4 ระบบต้องสามารถพิมพ์รายงานเงินปันผล แยกตามธนาคารได้  
11.2 รายงานประจําวัน  

11.2.1 รายงานการโอนหุ้นชําระหนี้  
11.2.2 รายงานการขอหยุดออกใบเสร็จ  
11.2.3 รายงาน Audit Trail  
11.2.4 รายงานการปิดบัญชีค่าหุ้น 
11.2.5 รายงานการซื้อหุ้นพิเศษ (ระดมหุ้น)  
11.2.6 รายงานการยกเลิกข้อมูลในกระดาษทําการ  
11.2.7 รายงานการยกเลิกใบเสร็จในแฟ้มหลักแฟ้มประวัติ  
11.2.8 รายงานขอเปลี่ยนค่าหุ้นต่อเดือน/ของด/ขอส่งหุ้นต่อ  
11.2.9 รายงานผู้รับผลประโยชน์ 
11.2.10 รายงานรูปแบบรายการโอนเงินฝากหักจากเงินเดือน  

11.3  รายงานประจําเดือน  
11.3.1 รายงานการเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์  
11.3.2 รายงานใบเรียกเก็บ 
11.3.3 รายงานใบเสร็จรับเงินจากกระดาษทําการ  
11.3.4 รายงานยกเลิกใบเสร็จกระดาษทําการ  
11.3.5 รายงานการเรียกเก็บเงินไม่ได้  
11.3.6 รายงานใบเสร็จ แฟ้มหลัก/แฟ้มประวัติ  
11.3.7 รายงานการยกเลิกใบเสร็จ แฟ้มหลัก/แฟ้มประวัติ  
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11.3.8 รายงานสรุปยอดเงินฝากเรียกเก็บได้  
11.3.9 รายงานเงินเกิน  
11.3.10 รายงานเงินขาด  
11.3.11 รายงานเศษหุ้น  
11.3.12 รายงานรายะเอียดการเรียกเก็บเงินรายเดือน  
11.3.13 รายงานการชําระเงินค่าหุ้น และเงินกู้จากบัญชีเงินฝาก  
11.3.14 รายงานการซื้อหุ้นพิเศษ (ระดมหุ้น)  
11.3.15 รายงานทะเบียนหุ้น (แฟ้มหลัก) 
11.3.16 รายงานทะเบียนหุ้น (แฟ้มประวัติ) 

11.4 รายงานประจําปี  
11.4.1 รายงานประมาณการเงินปันผล  
11.4.2 รายงานหนังสือยืนยันเงินปันผลเงิน-เฉลี่ยคืน  
11.4.3 รายงงานเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน (รายสังกัด)  
11.4.4 รายงานการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน (รายสมาชิก)  
11.4.5 รายงานสรุปเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน (รายสมาชิก)  
11.4.6 รายงานเงินปันผลแยกตามธนาคาร  
11.4.7 รายงานการโอนเงินปันผล เป็นหุ้น  
11.4.8 รายงานการจ่ายเงินโบนัส ประจําปี 
11.4.9 รายงานเปรียบเทียบค่าหุ้นต่อเดือน เก่า/ใหม่  
11.4.10 รายงานหนังสือยืนยันการถือหุ้น 
11.4.11 รายงานเงินปันผลค้างจ่าย 
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3  ระบบเงินฝาก 
 
 ขอบเขตการจัดท า ระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท าระบบเงินฝาก ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
1 ประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝาก 8 ประเภทดังนี้ 

1.1 เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 
1.2 เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ 
1.3 เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 
1.4 เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
1.5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
1.6 เงินฝากประจ า (เสียภาษี) 
1.7 เงินฝากประจ า (ยกเว้นภาษี) 
1.8 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 
2 เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 

2.1 ประเภทผู้ฝาก 
2.1.1 สมาชิกหลัก 
2.1.2 สมาชิกสมทบ 

2.2  สมาชิกท่ีมีสิทธิเปิดบัญชีและฝากเงิน โดยหักเงินรายเดือน 
2.2.1 สมาชิกหลักที่หักเงินได้ 
2.2.2 สมาชิกสมทบที่หักเงินได้ 
2.2.3 สมาชิกสมทบ ที่ขอให้หักจากเงินเดือนสมาชิกหลัก 

2.3 เงินฝากใช้สมุดเงินฝาก 
2.4 เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น 
2.5 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 100 บาท 
2.6 วงเงินการฝากข้ันต่ าต่อครั้งมากกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท 
2.7 เงื่อนไขพิเศษ 

2.7.1 สมาชิกเกษียณ 
2.7.1.1 สามารถหักบัญชี เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันชีวิตกลุ่ม 
2.7.1.2 สามารถหักบัญชี เพ่ือจ่ายช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 
2.7.1.3 สามารถหักบัญชี เพ่ือจ่ายช าระหนี้เงินกู้สามัญ 

2.7.2 บัญชีที่สหกรณ์จ่ายเงินให้กับสมาชิกผ่านบัญชีนี้ 
2.7.2.1 สามารถรับเงินเข้าบัญชี ในการจ่ายปันผลจากสหกรณ์ 
2.7.2.2 สามารถรับเงินเข้าบัญชี ในการจ่ายเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์ 
2.7.2.3 สามารถรับเงินเข้าบัญชี ในการจ่ายเงินอื่นๆจากสหกรณ์ 
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2.8 สามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทาง 

2.8.1 เคานเ์ตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
2.8.1.1 ฝากเงินและเช็ค 
2.8.1.2 ถอนเงิน 

- รับเป็นเงินสด ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
- รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากต่ ากว่า 1,000,000 บาท ระบบต้องคิด  

        ค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาทให้โดยอัตโนมัติ 
- รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียม  
  เช็ค 

2.8.1.3 โอนเงินระหว่างบัญชี 
2.8.2 เคานเ์ตอร์ ธนาคาร KTB, SCB และอ่ืน ๆ (Payment) สามารถฝากเงินหรือช าระหนี้ ตาม

วัตถุประสงค์ 
2.8.3 ATM 

2.8.3.1 ฝากเงิน ถอนเงิน ผ่าน KTB ตลอด 24 ชั่วโมง 
2.8.3.2 ถอนเงินผ่าน SCB ตลอด 24 ชั่วโมง เบิกถอนได้วันละ 50,000 บาท  
2.8.3.3 ถอนเงินผ่าน SCB ในเขตจังหวัดที่ระบุไว้ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอน 
2.8.3.4 ถอนเงินผ่านระบบ ATM Click COOP ของสหกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 

2.8.4 Co-op phone 
2.8.4.1 โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษเข้าบัญชีสินมัธยัสถ์ 
2.8.4.2 โอนเงินจากบัญชีสินมัธยัสถ์เข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 
2.8.4.3 โอนเงินจากบัญชีสินมัธยัสถ์เข้าบัญชีเกษียณเปี่ยมสุข 
2.8.4.4 โอนเงินจากบัญชีสินมัธยัสถ์เพ่ือระดมหุ้น 

2.8.5 Mobile Application 
2.8.5.1 สามารถโอนเงินไปยังบัญชีของตนเองในสหกรณ์ 
2.8.5.2 สามารถโอนเงินไปยังบัญชีของสมาชิกอ่ืนในสหกรณ์ 
2.8.5.3 สามารถโอนเงินไปยังบัญชีของตนเองในธนาคาร (ตามข้อตกลงที่สหกรณ์ ได้ท า 

  กับธนาคาร) 
2.8.5.4 สามารถโอนเงินไประดมหุ้น 
2.8.5.5 สามารถโอนเงินไปช าระหนี้ประเภทต่าง ๆ  

2.8.6 ฝากเงินรายเดือนโดยการเรียกเก็บจากเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิก  
 สามารถเปลี่ยนแปลงและบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือนได้ 

2.9 สามารถคุมเลขที่สมุดบัญชีเงินฝากได ้
2.10 เอกสารการเปิดบัญชี 

2.10.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ 
2.10.2 สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีได้ 

2.11 เป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว (Single) 
2.12 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ 1 บัญชี 
2.13 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ หลายบัญชี 
2.14 สามารถก าหนดให้ท าการโอนเงินระหว่างบัญชีล่วงหน้าได้ 
2.15 บัญชีเงินฝากสามารถน ามาค้ าประกันเงินกู้ 

2.15.1 สามารถก าหนดการลดยอดค้ าประกันได้ตามยอดหนี้คงเหลือ 
2.15.2 สามารถก าหนดประเภทบัญชีเงินฝากที่น ามาค้ าประกันได ้
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2.16 ช าระเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากได้โดยอัตโนมัติ 
2.17 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 
2.18 เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย-ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 

2.18.1 จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน 
2.18.2 จ่ายดอกเบี้ย ทุกวันที่ 30 มิ.ย.และ 31 ธันวาคม หรือตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

2.19 การค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
2.19.1 ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน) 

 100 x จ านวนวันตามปฏิทินนั้นๆ 
2.19.2 ระยะเวลาที่ฝากจริง ค านวณจาก วันที่ถอน-วันที่ฝาก (คิดวันฝากเริ่มต้นไม่คิดวัน 

สุดท้ายที่ถอน) 
2.19.3 กรณีฝากเป็นเงินสด ค านวณตั้งแต่วันที่รับฝาก 
2.19.4 กรณีฝากเป็นเช็ค ค านวณตั้งแต่วันที่บันทึกรายการรับฝาก 

2.19.4.1 ทันเคลียริ่งในวันค านวณได้ตั้งแต่วันที่รับฝาก 
2.19.4.2 ไม่ทันเคลียริ่งในวันค านวณตั้งแต่วันที่สหกรณ์ท าการ Clearing Check ผ่าน

และลงบันทึกรายการรับฝาก 
2.20 การทบต้นดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้นทุก 6 เดือน 
2.21 สมุดคู่ฝากที่มีการทบต้นดอกเบี้ย-การพิมพ์ดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากต้องถูกพิมพ์แยก ดังนี้ 
 รายการดอกเบี้ย และ ยอดรวมสุทธิ 
2.22 สามารถพิมพ์ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแยกต่างหากได ้
2.23 ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
2.24 ก าหนดเงินขั้นต่ าที่ฝากเข้าบัญชีในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า  100 บาท 
2.25 สามารถก าหนดวงเงินรับฝากสูงสุด 
2.26 ท ารายการแก้ไขย้อนวันได้ 
2.27 สามารถท ารายการแก้ไขภายในวันได ้
2.28 สามารถเลือกพิมพ์สมุดคู่ฝากหรือไม่พิมพ์ไดเ้ป็นรายการ 
2.29 สามารถเลือกพิมพ์สลิปเงินฝากหรือไม่พิมพ์ไดเ้ป็นรายการ 
2.30 สามารถถอนเงินได้ตามที่ก าหนด-ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในขณะนั้น 
2.31 สามารถก าหนดเงินคงเหลือข้ันต่ าที่คงไว้ในบัญชี 100 บาท 
2.32 สามารถท าการอายัดบัญชีและตรวจสอบการอายัดบัญชีได้ 
2.33 สามารถท าการอายัดวงเงินและตรวจสอบการอายัดวงเงินได้ 

2.33.1 ต้องการใส่ยอดเป็นรายการ 
2.33.2 ต้องการวัตถุประสงค์การอายัด 
2.33.3 ชื่อผู้ท ารายการอายัดและถอนอายัด 
2.33.4 วันที่เริ่มอายัด ถอนอายัด 
2.33.5 ลดยอดอายัดตามยอดหนี้คงเหลือ 

2.34 ระบุชนิดการถอนเงิน (ถอนด้วยเงินสด, ถอนด้วยการโอน, ถอนด้วย ATM และอ่ืน) 
2.35 ตรวจสอบสถานะของบัญชี 
2.36 ตรวจสอบการแก้ไขรายการย้อนหลัง 
2.37 ไม่อนุญาตให้ถอนเงินเกินบัญชี 
2.38 อัตราค่าธรรมเนียม 

2.38.1 กรณีท าสมุดใหม่ 20 บาท 
2.38.2 กรณีถอนเป็นเช็คต่ ากว่า 1,000,000 บาท เก็บค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาท ให้ระบบแจ้ง

เตือนหน้าจอและท ารายการ 
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2.39 สามารถพิมพ์ Statement ไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
2.39.1 ตามช่วงระยะเวลา 
2.39.2 รายวัน 
2.39.3 รายเดือน 
2.39.4 รายปี 

2.40 ระบบสามารถก าหนดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีไมเ่คลื่อนไหวได ้
2.41 การปิดบัญชี สามารถท าได้กรณพ้ีนสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น 
2.42 ค านวณดอกเบี้ยตอนปิดบัญชี 

2.42.1 ดอกเบี้ยจะค านวณตั้งแต่วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายถึงวันที่ปิดบัญชี 
2.42.2 ดอกเบี้ยค้างรับจะสรุปตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดบัญชี 
 

3 เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ 
3.1 ประเภทผู้ฝาก 

3.1.1 สมาชิกหลัก 
3.1.2 สมาชิกสมทบ 

3.2 สมาชิกท่ีมีสิทธิเปิดบัญชีและฝากเงิน โดยหักเงินรายเดือน 
3.2.1 สมาชิกหลักที่หักเงินได้ 
3.2.2 สมาชิกสมทบที่หักเงินได้ 
3.2.3 สมาชิกสมทบ ที่ขอให้หักจากเงินเดือนสมาชิกหลัก 

3.3 เงินฝากใช้สมุดเงินฝาก 
3.3.1 เปิดไดม้ากกว่า 1 บัญชี 
3.3.2 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 100 บาท 

3.4 วงเงินการฝากข้ันต่ าต่อครั้งมากกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท 
3.5 เงื่อนไขพิเศษ 

3.5.1 สมาชิกเกษียณ 
3.5.2 สามารถหักบัญชี เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันชีวิตกลุ่ม 
3.5.3 สามารถหักบัญชี เพ่ือจ่ายช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 
3.5.4 สามารถหักบัญชี เพ่ือจ่ายช าระหนี้เงินกู้สามัญ 

3.6 บัญชีที่สหกรณ์จ่ายเงินให้กับสมาชิกผ่านบัญชีนี้ 
3.6.1 สามารถรับเงินเข้าบัญชี ในการจ่ายปันผลจากสหกรณ์ 
3.6.2 สามารถรับเงินเข้าบัญชี ในการจ่ายเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์ 
3.6.3 สามารถรับเงินเข้าบัญชี ในการจ่ายเงินอื่นๆจากสหกรณ์ 

3.7 สามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทาง 
3.7.1 เคาน์เตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ 

3.7.1.1 ฝากเงินและเช็ค 
3.7.1.2 ถอนเงิน 
 -  รับเป็นเงินสด ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

  -  รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากต่ ากว่า 1,000,000 บาท ระบบต้อง 
                        คิดค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาทให้โดยอัตโนมัติ 

 -  รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่เสีย 
     ค่าธรรมเนียมเช็ค 
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3.7.1.3 โอนเงินระหว่างบัญชี 
3.7.1.4 เคาน์เตอร์ ธนาคาร KTB, SCB และอ่ืน ๆ (Payment) สามารถฝากเงินหรือ

ช าระหนี้ตามวัตถุประสงค ์
3.7.2 ATM 

3.7.2.1 ถอนเงินผ่านระบบ ATM Click COOP ของสหกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
3.7.3 Co-op phone 

3.7.3.1 โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษเข้าบัญชีสินมัธยัสถ์ 
3.7.3.2 โอนเงินจากบัญชีสินมัธยัสถ์เข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 
3.7.3.3 โอนเงินจากบัญชีสินมัธยัสถ์เข้าบัญชีเกษียณเปี่ยมสุข 
3.7.3.4 โอนเงินจากบัญชีสินมัธยัสถ์เพ่ือระดมหุ้น 

3.7.4 Mobile Application 
3.7.4.1 สามารถโอนเงินไปยังบัญชีของตนเองในสหกรณ์ 
3.7.4.2 สามารถโอนเงินไปยังบัญชีของสมาชิกอ่ืนในสหกรณ์ 
3.7.4.3 สามารถโอนเงินไปยังบัญชีของตนเองในธนาคาร (ตามข้อตกลงที่สหกรณ์  

ได้ท ากับธนาคาร) 
3.7.4.4 สามารถโอนเงินไประดมหุ้น 
3.7.4.5 สามารถโอนเงินไปช าระหนี้ประเภทต่าง ๆ  

3.7.5 ฝากเงินรายเดือนโดยการเรียกเก็บจากเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิก 
3.8 สามารถคุมเลขที่สมุดบัญชีเงินฝากได้ 
3.9 เอกสารการเปิดบัญชี 

3.9.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ 
3.9.2 สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีได้ 

3.10 สามารถก าหนดเจ้าของร่วมในบัญชีได้ 
3.10.1 เจ้าของคนเดียว (Single) 
3.10.2 เจ้าของบัญชีร่วม 2 คน 

3.10.2.1 มีอ านาจในการท าธุรกรรมคนใดคนหนึ่ง (Join Or) 
3.10.2.2 มีอ านาจในการท าธุรกรรมทั้ง 2 คน (Join And) 

3.10.3 กรณีเป็นบัญชีร่วม 2 คน ระบบสามารถก าหนดประเภทของอ านาจในการท าธุรกรรม
ของเจ้าของบัญชีได้ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดการให้บริการช่องทางอ่ืน 

3.11 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ 1 บัญชี 
3.12 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ หลายบัญชี 
3.13 สามารถก าหนดให้ท าการโอนเงินระหว่างบัญชีล่วงหน้าได้ 
3.14 บัญชีเงินฝากสามารถน ามาค้ าประกันเงินกู้ 

3.14.1 สามารถก าหนดการลดยอดค้ าประกันได้ตามยอดหนี้คงเหลือ 
3.14.2 สามารถก าหนดประเภทบัญชีเงินฝากที่น ามาค้ าประกันได้ 

3.15 ช าระเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากได้โดยอัตโนมัติ 
3.16 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 
3.17 เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย-ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 

3.17.1 จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน 
3.17.2 จ่ายดอกเบี้ย ทุกวันที่ 30 มิ.ย.และ 31 ธันวาคม หรือตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

3.18 การค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
3.18.1 ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน) 

 100 x จ านวนวันตามปฏิทินนั้นๆ 
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3.18.2 ระยะเวลาที่ฝากจริง ค านวณจาก วันที่ถอน-วันที่ฝาก (คิดวันฝากเริ่มต้นไม่คิดวัน 
สุดท้ายที่ถอน) 

3.19 กรณีฝากเป็นเงินสด ค านวณตั้งแต่วันที่รับฝาก 
3.19.1 กรณีฝากเป็นเช็ค ค านวณตั้งแต่วันที่บันทึกรายการรับฝาก 
3.19.2 ทันเคลียริ่งในวันค านวณได้ตั้งแต่วันที่รับฝาก 
3.19.3 ไม่ทันเคลียริ่งในวันค านวณตั้งแต่วันที่สหกรณ์ท าการ Clearing Check  

ผ่าน และลงบันทึกรายการรับฝาก 
3.20 การทบต้นดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้นทุก 6 เดือน 
3.21 สมุดคู่ฝากที่มีการทบต้นดอกเบี้ย-การพิมพ์ดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากต้องถูกพิมพ์แยก ดังนี้ 
    รายการดอกเบี้ย และ ยอดรวมสุทธิ 
3.22 สามารถพิมพ์ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแยกต่างหากได้ 
3.23 ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
3.24 ก าหนดเงินขั้นต่ าที่ฝากเข้าบัญชีในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า  100 บาท 
3.25 สามารถก าหนดวงเงินรับฝากสูงสุด 
3.26 ท ารายการแก้ไขย้อนวันได้ 
3.27 สามารถท ารายการแก้ไขภายในวันได้ 
3.28 สามารถเลือกพิมพ์สมุดคู่ฝากหรือไม่พิมพ์ได้เป็นรายการ 
3.29 สามารถเลือกพิมพ์สลิปเงินฝากหรือไม่พิมพ์ก็ได ้เป็นรายการ 
3.30 สามารถถอนเงินได้ตามที่ก าหนด-ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในขณะนั้น 
3.31 สามารถก าหนดเงินคงเหลือข้ันต่ าที่คงไว้ในบัญชี 100 บาท 
3.32 สามารถท าการอายัดบัญชีและตรวจสอบการอายัดบัญชีได้ 
3.33 สามารถท าการอายัดวงเงินและตรวจสอบการอายัดวงเงินได้ 

3.33.1 ต้องการใส่ยอดเป็นรายการ 
3.33.2 ต้องการวัตถุประสงค์การอายัด 
3.33.3 ชื่อผู้ท ารายการอายัดและถอนอายัด 
3.33.4 วันที่เริ่มอายัด ถอนอายัด 
3.33.5 ลดยอดอายัดตามยอดหนี้คงเหลือ 

3.34 ระบุชนิดการถอนเงิน (ถอนด้วยเงินสด, ถอนด้วยการโอน, ถอนด้วย ATM และอ่ืนๆ) 
3.35 ตรวจสอบสถานะของบัญชี 
3.36 ตรวจสอบการแก้ไขรายการย้อนหลัง 
3.37 ไม่อนุญาตให้ถอนเงินเกินบัญชี 
3.38 อัตราค่าธรรมเนียม 

3.38.1 กรณีท าสมุดใหม่ 20 บาท 
3.38.2 กรณีถอนเป็นเช็คต่ ากว่า 1,000,000 บาท เก็บค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาท ให้ระบบแจ้ง

เตือนหน้าจอและท ารายการ 
3.39 สามารถพิมพ์ Statement ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3.39.1 ตามช่วงระยะเวลา 
3.39.2 รายวัน 
3.39.3 รายเดือน 
3.39.4 รายปี 

3.40 ระบบสามารถก าหนดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวได้ 
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3.41 การปิดบัญชี สามารถปิดบัญชีได้ตามความประสงค์ของสมาชิก 
3.42 ค านวณดอกเบี้ยตอนปิดบัญชี 

3.42.1 ดอกเบี้ยจะค านวณตั้งแต่วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายถึงวันที่ปิดบัญชี 
3.42.2 ดอกเบี้ยค้างรับจะสรุปตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดบัญชี 

 
4 เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 

4.1 ประเภทผู้ฝาก 
4.1.1 สมาชิกหลัก 

4.1.1.1 สมาชิกหลักเกษียณอายุ (Retired) 
4.1.1.2 สมาชิกเกษียณก่อนครบก าหนด (Early-Retired) 

4.2  สมาชิกท่ีมีสิทธิเปิดบัญชีและฝากเงิน โดยหักเงินรายเดือน 
4.2.1 สมาชิกหลัก 

4.2.1.1 สมาชิกหลักเกษียณอายุ (Retired) หักจากเงินบ านาญ 
4.2.1.2 สมาชิกเกษียณก่อนครบก าหนด (Early-Retired) หักจากเงินบ านาญ 

4.3 เงินฝากใช้สมุดเงินฝาก 
4.4 เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น 
4.5 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 100 บาท 
4.6 วงเงินการฝากข้ันต่ าต่อครั้งมากกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท 
4.7 สามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทาง 

4.7.1 เคานเ์ตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.7.1.1 ฝากเงินและเช็ค 
4.7.1.2 ถอนเงิน 

 - รับเป็นเงินสด ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 - รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากต่ ากว่า 1,000,000 บาท ระบบต้องคิด  

  ค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาทให้โดยอัตโนมัติ 
 - รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมเช็ค 

4.7.1.3 โอนเงินระหว่างบัญชี 
4.7.2 ATM 

4.7.2.1 ถอนเงินผ่านระบบ ATM ของสหกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
4.7.3 เคานเ์ตอร์ ธนาคาร KTB, SCB และอ่ืน ๆ (Payment) สามารถฝากเงิน เข้าบัญชีสหกรณ์

ของสมาชิก 
4.7.4 ฝากเงินรายเดือนโดยการเรียกเก็บจากเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิก  

สามารถเปลี่ยนแปลงและบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือนได้ 
4.8 สามารถคุมเลขที่สมุดบัญชีเงินฝากได้ 
4.9 เอกสารการเปิดบัญชี 

4.9.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ 
4.9.2 สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีได้ 

4.10 เป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว (Single) 
4.11 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ 1 บัญชี 
4.12 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ หลายบัญชี 
4.13 สามารถก าหนดให้ท าการโอนเงินระหว่างบัญชีล่วงหน้าได้ 
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4.14 บัญชีเงินฝากสามารถน ามาค้ าประกันเงินกู้ 
4.14.1 สามารถก าหนดการลดยอดค้ าประกันได้ตามยอดหนี้คงเหลือ 
4.14.2 สามารถก าหนดประเภทบัญชีเงินฝากที่น ามาค้ าประกันได้ 

4.15 ช าระเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากได้โดยอัตโนมัติ 
4.16 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 
4.17 เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย-ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 

4.17.1 จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน 
4.17.2 จ่ายดอกเบี้ย ทุกวันที่ 30 มิ.ย.และ 31 ธันวาคม หรือตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

4.18 การค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
4.18.1 ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน) 

 100 x จ านวนวันตามปฏิทินนั้นๆ 
4.18.2 ระยะเวลาที่ฝากจริง ค านวณจาก วันที่ถอน-วันที่ฝาก (คิดวันฝากเริ่มต้นไม่คิดวัน 

สุดท้ายที่ถอน) 
4.18.3 กรณีฝากเป็นเงินสด ค านวณตั้งแต่วันที่รับฝาก 
4.18.4 กรณีฝากเป็นเช็ค ค านวณตั้งแต่วันที่บันทึกรายการรับฝาก 

4.18.4.1 ทันเคลียริ่งในวันค านวณได้ตั้งแต่วันที่รับฝาก 
4.18.4.2 ไม่ทันเคลียริ่งในวันค านวณตั้งแต่วันที่สหกรณ์ท าการ Clearing Check ผ่าน และ  

ลงบันทึกรายการรับฝาก 
4.19 การทบต้นดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้นทุก 6 เดือน 
4.20 สมุดคู่ฝากที่มีการทบต้นดอกเบี้ย-การพิมพ์ดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากต้องถูกพิมพ์แยก ดังนี้ 
  รายการดอกเบี้ย และ ยอดรวมสุทธิ 
4.21 สามารถพิมพ์ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแยกต่างหากได้ 
4.22 สมาชิกเกษียณหรือเกษียณก่อนก าหนด ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้ 

4.22.1 เงินบ านาญรายเดือน หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน 
4.22.2 เงินที่ได้รับครั้งเดียว 
4.22.3 บ าเหน็จ 
4.22.4 กบข. 
4.22.5 กสจ. 
4.22.6 บ าเหน็จด ารงชีพ 
4.22.7 เงินเพ่ิมพิเศษ  
4.22.8 อ่ืนๆ 

4.23 เงื่อนไขการฝาก 
4.23.1 ระบบสามารถก าหนดยอดเงินฝากสูงสุดของบัญชีได้ 
4.23.2 สามารถค านวณและแสดงยอดเงินฝากสูงสุดที่ฝากเพ่ิมได้แต่ละวัน ดังนี้  
4.23.3 จ านวนเงินที่ได้รับครั้งเดียวสูงสุด  
4.23.4 จ านวนเงินบ านาญที่ได้รับเพ่ิมในแต่ละเดือน สามารถก าหนดวันที่เริ่มรับเงินบ านาญได้ 
4.23.5 จ านวนยอดฝากสูงสุด   

= (4.24.2.1. +  4.24.2.2.)  
4.23.6 จ านวนยอดฝากสูงสุดที่ฝากเพ่ิมได้ในแต่ละวัน  

= (4.24.2.1. +  4.24.2.2.) – (เงินฝากคงเหลือ)  
4.24 ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
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4.25 ก าหนดวงเงินรับฝากต่อครั้งไม่เกินจ านวนเงินสูงสุดที่ฝากได้ 
4.26 ไม่ก าหนดเงินขั้นต่ าที่ฝากเข้าบัญชีในแต่ละเดือนได้  
4.27 ท ารายการแก้ไขย้อนวันได้ 
4.28 สามารถท ารายการแก้ไขภายในวันได้ 
4.29 สามารถเลือกพิมพ์สมุดคู่ฝากหรือไม่พิมพ์ได้เป็นรายการ 
4.30 สามารถเลือกพิมพ์สลิปเงินฝากหรือไม่พิมพ์ได้เป็นรายการ 
4.31 สามารถถอนเงินได้ตามที่ก าหนด-ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในขณะนั้น 
4.32 สามารถก าหนดเงินคงเหลือข้ันต่ าที่คงไว้ในบัญชี 100 บาท 
4.33 สามารถท าการอายัดบัญชีและตรวจสอบการอายัดบัญชีได้ 
4.34 สามารถท าการอายัดวงเงินและตรวจสอบการอายัดวงเงินได้ 

4.34.1 ต้องการใส่ยอดเป็นรายการ 
4.34.2 ต้องการวัตถุประสงค์การอายัด 
4.34.3 ชื่อผู้ท ารายการอายัดและถอนอายัด 
4.34.4 วันที่เริ่มอายัด ถอนอายัด 
4.34.5 ลดยอดอายัดตามยอดหนี้คงเหลือ 

4.35 ระบุชนิดการถอนเงิน (ถอนด้วยเงินสด, ถอนด้วยการโอน, ถอนด้วย ATM และอ่ืน) 
4.36 ตรวจสอบสถานะของบัญชี 
4.37 ตรวจสอบการแก้ไขรายการย้อนหลัง 
4.38 ไม่อนุญาตให้ถอนเงินเกินบัญชี 
4.39 อัตราค่าธรรมเนียม 

4.39.1 กรณีท าสมุดใหม่ 20 บาท 
4.39.2 กรณีถอนเป็นเช็คต่ ากว่า 1,000,000 บาท เก็บค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาท ให้ระบบแจ้ง

เตือนหน้าจอและท ารายการ 
4.40 สามารถพิมพ์ Statement ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

4.40.1 ตามช่วงระยะเวลา 
4.40.2 รายวัน 
4.40.3 รายเดือน 
4.40.4 รายปี 

4.41 ระบบสามารถก าหนดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวได้ 
4.42 การปิดบัญชี สามารถปิดบัญชีได้ตามความประสงค์ของสมาชิก 
4.43 ค านวณดอกเบี้ยตอนปิดบัญชี 

4.43.1 ดอกเบี้ยจะค านวณตั้งแต่วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายถึงวันที่ปิดบัญชี 
4.43.2 ดอกเบี้ยค้างรับจะสรุปตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดบัญชี 

 
5 เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  

5.1 ประเภทผู้ฝาก 
5.1.1 สมาชิกหลัก 
5.1.2 สมาชิกสมทบ 

5.2 สมาชิกท่ีมีสิทธิเปิดบัญชีและฝากเงิน โดยฝากเป็นรายเดือนเท่านั้น 
5.2.1 สมาชิกหลักฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือนหรือหักจากบัญชีเงินฝาก  
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5.2.2 สมาชิกสมทบฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือนหรือหักจากบัญชีเงินฝากหรือหักจาก  เงิน
ได้รายเดือนสมาชิกหลัก 

5.3 เปิดบัญชีได้ครั้งละ 1 บัญชี โดยเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (ระหว่างที่เปิดบัญชีที่ 1 ไม่สามารถเปิด
บัญชีที่ 2 ได้จนกว่าปิดบัญชีที่ 1 จึงสามารถเปิดบัญชีที่ 2 ได)้ 
5.3.1 รองรับการแก้ไขบัญชี  กรณีเปิดบัญชีเงินฝากผิด ประเภท  โดยระบบจะต้องสามารถคืน

จ านวนครั้งในการเปิดได้  
5.4 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 100 บาท 
5.5 วงเงินการฝากข้ันต่ าแต่ละครั้งมากกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท  
5.6 เงื่อนไขพิเศษ 

5.6.1 ฝากครบ 6 เดือน ลุ้นรางวัลปีละ 2 ครั้ง  
5.6.2 เงินรางวัลน าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  
5.6.3 จับรางวัลทุก 6 เดือน วันที่ 28 กันยายน และวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี (โดยมี

เงื่อนไขดังนี้)  
- เปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  

 - สหกรณ์น าข้อมูลจากระบบ เลขที่สมาชิก ชื่อ-นามสกุลสมาชิก, เลขที่บัญชี โดย   
    ตรวจสอบจากเงื่อนไขการเปิดบัญชี เพ่ือมาจับรางวัล  

5.7 สามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทาง 
5.7.1 เคานเ์ตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์  

5.7.1.1 เปิดบัญชีครั้งแรก 
5.7.1.2 ถอนปิดบัญชี  

5.7.2 เรียกเก็บรายเดือน  
5.8 ฝากเงิน โดยการเรียกเก็บจากเงินเดือนของสมาชิก  
5.9 สามารถคุมเลขที่สมุดบัญชีเงินฝากได้ 
5.10 เอกสารการเปิดบัญชี 

5.10.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ 
5.10.2 สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีได้ 

5.11 เป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว (Single) 
5.12 บัญชีเงินฝากสามารถน ามาค้ าประกันเงินกู้ 

5.12.1 สามารถก าหนดการลดยอดค้ าประกันได้ตามยอดหนี้คงเหลือ 
5.12.2 สามารถก าหนดประเภทบัญชีเงินฝากที่น ามาค้ าประกันได ้

5.13 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 
5.14 เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย-ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 

5.14.1 จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน 
5.14.2 จ่ายดอกเบี้ย ทุกวันที่ 30 มิ.ย.และ 31 ธันวาคม หรือตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

5.15 การค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
5.15.1 ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน) 

 100 x จ านวนวันตามปฏิทินนั้นๆ 
5.15.2 ระยะเวลาที่ฝากจริง ค านวณจาก วันที่ถอน-วันที่ฝาก (คิดวันฝากเริ่มต้นไม่คิดวัน 

สุดท้ายที่ถอน) 
5.16 การทบต้นดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้นทุก 6 เดือน 
5.17 สมุดคู่ฝากที่มีการทบต้นดอกเบี้ย-การพิมพ์ดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากต้องถูกพิมพ์แยก ดังนี้ 

 รายการดอกเบี้ย และ ยอดรวมสุทธิ 
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5.18 สามารถพิมพ์ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแยกต่างหากได้ 
5.19 ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
5.20 ก าหนดเงินขั้นต่ าที่ฝากเข้าบัญชีในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า  100 บาท 
5.21 ก าหนดวงเงินรับฝากสูงสุดตั้งแต่ 100 บาท ไม่เกินกว่า 10,000 บาท  
5.22 ท ารายการแก้ไขย้อนวันได้ 
5.23 สามารถท ารายการแก้ไขภายในวันได้ 
5.24 สามารถเลือกพิมพ์สมุดคู่ฝากหรือไม่พิมพ์ได้เป็นรายการ 
5.25 สามารถเลือกพิมพ์สลิปเงินฝากหรือไม่พิมพ์ก็ได ้เป็นรายการ 
5.26 เมื่อมีการถอน บังคับให้ถอนพร้อมปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ  
5.27 สามารถท าการอายัดบัญชีและตรวจสอบการอายัดบัญชีได้ 
5.28 สามารถท าการอายัดวงเงินและตรวจสอบการอายัดวงเงินได้ 

5.28.1 ต้องการใส่ยอดเป็นรายการ 
5.28.2 ต้องการวัตถุประสงค์การอายัด 
5.28.3 ชื่อผู้ท ารายการอายัดและถอนอายัด 
5.28.4 วันที่เริ่มอายัด ถอนอายัด 
5.28.5 ลดยอดอายัดตามยอดหนี้คงเหลือ 

5.29 ระบุชนิดการถอนเงิน (ถอนด้วยเงินสด, ถอนด้วยการโอน, ถอนด้วย ATM และอ่ืน) 
5.30 ตรวจสอบสถานะของบัญชี 
5.31 ตรวจสอบการแก้ไขรายการย้อนหลัง 
5.32 ไม่อนุญาตให้ถอนเงินเกินบัญชี 
5.33 อัตราค่าธรรมเนียม 

5.33.1 กรณีท าสมุดใหม่ 20 บาท 
5.33.2 กรณีถอนเป็นเช็คต่ ากว่า 1,000,000 บาท เก็บค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาท ให้ระบบแจ้ง

เตือนหน้าจอและท ารายการ 
5.34 สามารถพิมพ์ Statement ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

5.34.1 ตามช่วงระยะเวลา 
5.34.2 รายวัน 
5.34.3 รายเดือน 
5.34.4 รายปี 

5.35 ระบบสามารถก าหนดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวได้ 
5.36 การปิดบัญชี  

5.36.1 เมื่อมีการถอนบังคับให้ปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ  
5.36.2 เมื่อท าการปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ใหม่ 1 บัญชีเท่านั้น  

5.37 ค านวณดอกเบี้ยตอนปิดบัญชี 
5.37.1 ดอกเบี้ยจะค านวณตั้งแต่วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายถึงวันที่ปิดบัญชี 
5.37.2 ดอกเบี้ยค้างรับจะสรุปตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดบัญชี 

 
6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

6.1 ประเภทผู้ฝาก 
6.1.1 สมาชิกหลัก 
6.1.2 สมาชิกสมทบ 
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6.2  สมาชิกท่ีมีสิทธิเปิดบัญชีและฝากเงิน โดยหักเงินรายเดือน 
6.2.1 สมาชิกหลักที่หักเงินได้ 
6.2.2 สมาชิกสมทบที่หักเงินได้ 
6.2.3 สมาชิกสมทบ ที่ขอให้หักจากเงินเดือนสมาชิกหลัก 

6.3 เงินฝากใช้สมุดเงินฝาก 
6.4 เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น 
6.5 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 2,000 บาท 
6.6 วงเงินการฝากข้ันต่ าต่อครั้งมากกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท 
6.7 สามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทาง 

6.7.1 เคานเ์ตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
6.7.1.1 ฝากเงินและเช็ค 
6.7.1.2 ถอนเงิน 

- รับเป็นเงินสด ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 - รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากต่ ากว่า 1,000,000 บาท ระบบสามารถคิด  

  ค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาทให้โดยอัตโนมัติ 
 - รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมเช็ค 

6.7.1.3 โอนเงินระหว่างบัญชี 
6.7.2 เคานเ์ตอร์ ธนาคาร KTB, SCB และอ่ืน ๆ (Payment) สามารถฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

ของสมาชิก 
6.7.3 ATM สามารถถอนเงินผ่านระบบ ATM Click COOP ของสหกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
6.7.4 ฝากเงินรายเดือนโดยการเรียกเก็บจากเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิก  

สามารถเปลี่ยนแปลงและบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือนได้ 
6.8 สามารถคุมเลขที่สมุดบัญชีเงินฝากได้ 
6.9 เอกสารการเปิดบัญชี 

6.9.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ 
6.9.2 สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีได้ 

6.10 สามารถก าหนดเจ้าของร่วมในบัญชีได้ 
6.10.1 เจ้าของคนเดียว (Single) 
6.10.2 เจ้าของบัญชีร่วม 2 คน 

6.10.2.1 มีอ านาจในการท าธุรกรรมคนใดคนหนึ่ง (Join Or) 
6.10.2.2 มีอ านาจในการท าธุรกรรมทั้ง 2 คน (Join And) 

6.10.3 กรณีเป็นบัญชีร่วม  2 คน ระบบสามารถก าหนดประเภทของอ านาจในการท าธุรกรรม
ของเจ้าของบัญชีได้ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดการให้บริการช่องทางอ่ืน 

6.11 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ 1 บัญชี 
6.12 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ หลายบัญชี 
6.13 สามารถก าหนดให้ท าการโอนเงินระหว่างบัญชีล่วงหน้าได้ 
6.14 บัญชีเงินฝากสามารถน ามาค้ าประกันเงินกู้ 

6.14.1 สามารถก าหนดการลดยอดค้ าประกันได้ตามยอดหนี้คงเหลือ 
6.14.2 สามารถก าหนดประเภทบัญชีเงินฝากท่ีน ามาค้ าประกันได ้

6.15 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 
6.16   เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย-ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 

6.16.1 จ่ายดอกเบี้ย ทุกเดือน เมื่อยอดคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 
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6.16.2 จ่ายดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน เมื่อยอดคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000,000 บาท 
6.16.3 ตรวจสอบเรื่องการค านวณในวันหยุด  
6.16.4 การค านวณดอกเบี้ยเงินฝากค านวณทุกสิ้นเดือน 

6.17 การค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก 
6.17.1 ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน) 

 100 x จ านวนวันตามปฏิทินนั้นๆ 
6.17.2 ระยะเวลาที่ฝากจริง ค านวณจาก วันที่ถอน-วันที่ฝาก (คิดวันฝากเริ่มต้นไม่คิดวัน 

สุดท้ายที่ถอน) 
6.17.3 กรณีฝากเป็นเงินสด ค านวณตั้งแต่วันที่รับฝาก 
6.17.4 กรณีฝากเป็นเช็ค ค านวณตั้งแต่วันที่บันทึกรายการรับฝาก 

6.17.4.1 ทันเคลียริ่งในวันค านวณได้ตั้งแต่วันที่รับฝาก 
6.17.4.2 ไม่ทันเคลียริ่งในวันค านวณตั้งแต่วันที่สหกรณ์ท าการ Clearing Check ผ่าน 

และลงบันทึกรายการรับฝาก 
6.18   การทบต้นดอกเบี้ยเงินฝาก 

6.18.1 ทบต้นทุกเดือน เมื่อ มียอดเงินคงเหลือในบัญชี 1,000,000 บาทข้ึนไป 
6.18.2 ทบต้นทุก 3 เดือน เมื่อมียอดเงินคงเหลือในบัญชี น้อยกว่า 1,000,000 บาท  

6.19 สมุดคู่ฝากที่มีการทบต้นดอกเบี้ย-การพิมพ์ดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากต้องถูกพิมพ์แยก ดังนี้ 
  รายการดอกเบี้ย และ ยอดรวมสุทธิ 
6.20 สามารถพิมพ์ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแยกต่างหากได้ 
6.21 ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 
6.22 สามารถก าหนดวงเงินรับฝากสูงสุด 
6.23 ท ารายการแก้ไขย้อนวันได้ 
6.24 สามารถท ารายการแก้ไขภายในวันได้ 
6.25 สามารถเลือกพิมพ์สมุดคู่ฝากหรือไม่พิมพ์ได้เป็นรายการ 
6.26 สามารถเลือกพิมพ์สลิปเงินฝากหรือไม่พิมพ์ก็ได ้เป็นรายการ 
6.27 สามารถถอนหรือโอนได้ เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนมากกว่า 1 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียม 1% โดยไม่     

   ต่ ากว่า 300 บาท  
6.28 สามารถถอนเงินได้ตามที่ก าหนด-ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในขณะนั้น 
6.29 สามารถก าหนดเงินคงเหลือข้ันต่ าที่คงไว้ในบัญชี 2,000 บาท 
6.30 สามารถท าการอายัดบัญชีและตรวจสอบการอายัดบัญชีได้ 
6.31 สามารถท าการอายัดวงเงินและตรวจสอบการอายัดวงเงินได้ 

6.31.1 ต้องการใส่ยอดเป็นรายการ 
6.31.2 ต้องการวัตถุประสงค์การอายัด 
6.31.3 ชื่อผู้ท ารายการอายัดและถอนอายัด 
6.31.4 วันที่เริ่มอายัด ถอนอายัด 
6.31.5 ลดยอดอายัดตามยอดหนี้คงเหลือ 

6.32 ระบุชนิดการถอนเงิน (ถอนด้วยเงินสด, ถอนด้วยการโอน, ถอนด้วย ATM และอ่ืน) 
6.33 ตรวจสอบสถานะของบัญชี 
6.34 ตรวจสอบการแก้ไขรายการย้อนหลัง 
6.35 ไม่อนุญาตให้ถอนเงินเกินบัญชี 
6.36 อัตราค่าธรรมเนียม 

6.36.1 กรณีท าสมุดใหม่ 20 บาท 
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6.36.2 กรณีถอนเป็นเช็คต่ ากว่า 1,000,000 บาท เก็บค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาท ให้ระบบแจ้ง
เตือนหน้าจอและท ารายการ 

6.37 สามารถพิมพ์ Statement ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
6.37.1 ตามช่วงระยะเวลา 
6.37.2 รายวัน 
6.37.3 รายเดือน 
6.37.4 รายปี 

6.38 ระบบสามารถก าหนดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวได้ 
6.39 การปิดบัญชี สามารถปิดบัญชีได้ตามความประสงค์ของสมาชิก 
6.40 ค านวณดอกเบี้ยตอนปิดบัญชี 

6.40.1 ดอกเบี้ยจะค านวณตั้งแต่วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายถึงวันที่ปิดบัญชี 
6.40.2 ดอกเบี้ยค้างรับจะสรุปตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดบัญชี 

 
7 เงินฝากประจ า (เสียภาษี)  

7.1 ประเภทเงินฝากประจ า 
7.1.1 บัญชีเงินฝากประจ า  3 เดือน  
7.1.2 บัญชีเงินฝากประจ า  6 เดือน  
7.1.3 บัญชีเงินฝากประจ า  12 เดือน 
7.1.4 บัญชีเงินฝากประจ า  24 เดือน 

7.2 ประเภทผู้ฝาก 
7.2.1 สมาชิกหลัก 
7.2.2 สมาชิกสมทบ 
7.2.3 สหกรณ ์
7.2.4 โครงการ หรือคณะนิติบุคคล  

7.3 สมาชิกท่ีมีสิทธิเปิดบัญชีและฝากเงิน โดยหักเงินรายเดือน 
7.3.1 สมาชิกหลักที่หักเงินได้  
7.3.2 สมาชิกสมทบที่นักเงินได้ 
7.3.3 สมาชิกสมทบ ที่ขอให้หักจากเงินเดือนสมาชิกหลัก  

7.4 เงินฝากใช้สมุดเงินฝาก  
7.5 จ านวนบัญชีที่สามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี  
7.6 การครบก าหนดแบ่งตามประเภทเงินฝากประจ า 

7.6.1 ครบก าหนด 3 เดือน บัญชีเงินฝากประจ า 3 เดือน  
7.6.2 ครบก าหนด 6 เดือน บัญชีเงินฝากประจ า 6 เดือน 
7.6.3 ครบก าหนด 12 เดือน บัญชีเงินฝากประจ า 12 เดือน  
7.6.4 ครบก าหนด 24 เดือน บัญชีเงินฝากประจ า 24 เดือน  

7.7 เงื่อนไขการครบก าหนด  
7.7.1 วันครบก าหนดเป็นแบบวันชนวัน 
   - บัญชีฝากประจ า 3 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6 ต.ค. 2553  

     - บัญชีฝากประจ า 6 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6 ม.ค. 2554 
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     - บัญชีฝากประจ า 12 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6 ก.ค. 2554  
     - บัญชีฝากประจ า 24 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6 ม.ค. 2555 
   7.7.2  สามารถฝากต่อแบบเงื่อนไขเดิมหรือไม่ใช่เงื่อนไขเดิม เช่น อัตราดอกเบี้ย 
   7.7.3  กรณีท่ีลูกค้าไม่ขอถอนเงินเมื่อครบก าหนด ให้ฝากต่ออัตโนมัติด้วยยอดคงเหลือรวม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ครบก าหนด โดยใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากต่อ  
   7.7.4  ถ้าวันครบก าหนดตรงกับวันหยุด ให้ เลื่อนวันครบก าหนดเป็นวันท าการถัดไป โดยคิด
ดอกเบี้ยถึงวันก่อนวันครบก าหนด 1 วัน เช่น ในกรณีที่วันครบก าหนดตรงกับวันเสาร์ ให้เลื่อนวันครบก าหนด
เป็นวันจันทร์ และให้คิดดอกเบี้ยจนถึงวันอาทิตย์ 
   7.7.5  การฝากแต่ละรอบของบัญชีเดียวกันจะต้องเป็นประเภทเดียวกัน ในการฝา กแต่ละรอบ
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เฉพาะวันที่ครบก าหนดและอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับวันที่ฝากในรอบนั้นๆ  

7.8 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 1,000 บาท  
7.9 วงเงินการฝากข้ันต่ าแต่ละครั้งมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท  
7.10 สามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทาง  

7.10.1 เคานเ์ตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
7.10.1.1 ฝากเงินและเช็ค 
7.10.1.2 ถอนเงิน 
 - รับเป็นเงินสด ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 - รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากต่ ากว่า 1,000,000 บาท ระบบต้องค านวณ 
  ค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาทให้โดยอัตโนมัติ 

 - รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมเช็ค 
7.10.1.3 โอนเงินระหว่างบัญชีในชื่อบัญชีของสมาชิก  

 7.10.2  เคานเ์ตอร์ ธนาคาร KTB, SCB และอ่ืน ๆ (Payment) สามารถฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์  
       ของสมาชิก 
 7.10.3  ฝากเงินรายเดือนโดยการเรียกเก็บจากเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิก  

สามารถเปลี่ยนแปลงและบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือนได้ 
7.11 สามารถคุมเลขที่เล่มสมุดได้  
7.12 เอกสารการเปิดบัญชี 

7.12.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ 
7.12.2 สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีได้ 

7.13 สามารถก าหนดเจ้าของร่วมในบัญชีได้ 
7.13.1 เจ้าของคนเดียว (Single) 
7.13.2 เจ้าของบัญชีร่วม 2 คน 

7.13.2.1 มีอ านาจในการท าธุรกรรมคนใดคนหนึ่ง (Join Or) 
7.13.2.2 มีอ านาจในการท าธุรกรรมทั้ง 2 คน (Join And) 

7.13.3 กรณีเป็นบัญชีร่วม 2 คน ระบบสามารถก าหนดประเภทของอ านาจในการท าธุรกรรม
ของเจ้าของบัญชีได้ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดการให้บริการช่องทางอ่ืน 

7.14   สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ  1 บัญชี ต่อ 1 บัญชี 
7.15   สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ หลายบัญชี 
7.16   สามารถก าหนดให้ท าการโอนเงินระหว่างบัญชีล่วงหน้าได้ 
7.17   บัญชีเงินฝากสามารถน ามาค้ าประกันเงินกู้ได้  

7.17.1 สามารถก าหนดการลดยอดค้ าประกันได้ตามยอดหนี้คงเหลือ 
7.17.2 สามารถก าหนดประเภทบัญชีเงินฝากที่น ามาค้ าประกันได้ 
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7.18   ชําระเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากได้โดยอัตโนมัติ  
7.19   อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ฝาก เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ของแต่ละรอบการ   

  ฝาก  
7.20   ในการฝากแต่ละรอบสามารถมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันได้ โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ สมาชิก  

  วงเงิน และวันที่ฝาก 
7.21   เง่ือนไขการจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย ณ วันครบกําหนด  
7.22   การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก  

7.22.1 เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง (วัน) 
                                               100 x จํานวนวันตามปีปฏิทินนั้นๆ  

7.22.2 ระยะเวลาที่ฝากจริง คํานวณจาก วันที่ถอนวันที่ฝาก (คิดวันฝากเริ่มต้นไม่คิดวันสุดท้ายที่
ถอน)  

7.22.3 กรณีฝากเป็นเงินสด คํานวณตั้งแต่วันที่รับฝาก  
7.22.4 กรณีฝากเป็นเช็ค คํานวณตั้งแต่วันที่บันทึกรายการรับฝาก  

7.22.4.1 ทันเคลียริ่งในวันได้ต้ังแต่วันที่รับฝาก 
7.22.4.2 ไม่ทันเคลียริ่งในวัน ได้ต้ังแต่วันที่สหกรณ์ทําการ Clearing Check ผ่านและลง    

  รายการบันทึกรายการรับฝาก 
7.23  การทบต้นดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้นถึงวันครบกําหนด  
7.24   รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก 

7.24.1 โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทอื่นของสหกรณ์ได้ เช่นออมทรัพย์ 
7.24.2 โอนทบต้น  

7.25   สมุดคู่ฝากที่มีการทบต้นดอกเบี้ย - การพิมพ์ดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากต้องถูกพมิพ์แยก ดังนี้  
7.25.1 ยอดรวมสุทธิ(ดอกเบี้ย+ภาษี)   
7.25.2 ดอกเบี้ย 
7.25.3 ภาษี  

7.26   เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขดังนี้  
7.26.1  การหักภาษีขึ้นอยู่กับประเภทสมาชิก 

7.26.1.1 บุคคลธรรมดาเสียภาษีดอกเบี้ยรับทั้งหมด อัตราภาษี 15% ไม่มีข้อยกเว้น 
7.26.1.2 นิติบุคคล 1% ของดอกเบี้ยรับทั้งหมด ไม่มีขั้นตํ่า  

7.26.2  สหกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลง ประเภทสมาชิกที่ต้องเสียภาษี  
7.26.3  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
7.26.4 จํานวนดอกเบี้ยขั้นตํ่า 

7.27 วงเงินรับฝากต่อครั้ง ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท สามารถมีข้อยกเว้นสําหรับลูกค้าบางราย 
7.28 ไม่กําหนดวงเงินรับฝากสูงสุด 
7.29 ทํารายการแก้ไขย้อนวันได้ 
7.30 สามารถทํารายการแก้ไขภายในวันได้ 
7.31 สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝากหรือไม่พิมพ์ได้เป็นรายการ 
7.32 สามารถพิมพ์สลิปเงินฝากหรือไม่พิมพ์ก็ได้ เป็นรายการ 
7.33 สามารถถอนเงินฝากได้ก่อนครบกําหนด 
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7.34 สามารถก าหนดเงื่อนไขการถอนก่อนก าหนดได้ เช่น 
7.34.1 ถอนก่อนครบก าหนด 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย 
7.34.2 ถอนก่อนครบก าหนด หลัง 3 เดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 

7.35 สามารถถอนเงินได้ตามที่ก าหนด – ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในขณะนั้น 
7.36 สามารถก าหนดเงินคงเหลือข้ันต่ าที่คงไว้ในบัญชี 10,000 บาท 
7.37 สามารถท าการอายัดบัญชีและตรวจสอบการอายัดบัญชีได้ 
7.38 สามารถท าการอายัดวงเงินและตรวจสอบการอายัดวงเงินได้ 

7.38.1 ต้องการใส่ยอดเป็นรายการ 
7.38.2 ต้องการวัตถุประสงค์การอายัด 
7.38.3 ชื่อผู้ท ารายการอายัดและถอนอายัด 
7.38.4 วันที่เริ่มอายัด ถอนอายัด 
7.38.5 ลดยอดอายัดตามยอดหนี้คงเหลือ 

7.39 ระบุชนิดการถอนเงิน (ถอนด้วยเงินสด, ถอนด้วยการโอน) 
7.40 ตรวจสอบสถานะของบัญชี 
7.41 ตรวจสอบการแก้ไขรายการ 
7.42 ไม่อนุญาตให้ถอนเงินเกินบัญชี 
7.43 อัตราค่าธรรมเนียมของรายการ 

7.43.1 กรณีท าสมุดใหม่ 20 บาท 
7.43.2 กรณีถอนเป็นเช็คต่ ากว่า 1,000,000 บาท เก็บค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาท ให้ระบบแจ้ง

เตือนหน้าจอและท ารายการ 
7.44 สามารถพิมพ์ Statement ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.44.1 ตามช่วงระยะเวลา 
7.44.2 รายวัน 
7.44.3 รายเดือน 
7.44.4 รายปี 

7.45 ระบบสามารถก าหนดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวได้ 
7.46 การปิดบัญชี สามารถปิดบัญชีได้ตามความประสงค์ของสมาชิก 
7.47 การค านวณ/ไม่ค านวณดอกเบี้ยปิดบัญชี 

7.47.1 ดอกเบี้ยจะค านวณตั้งแต่วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายถึงวันที่ปิดบัญชี 
7.47.2 ดอกเบี้ยค้างรับจะสรุปตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดบัญชี 
7.47.3 เงื่อนไขการถอนปิดบัญชีก่อนและหลัง 3 เดือนได ้

7.47.3.1 ถอนก่อนครบก าหนด 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย 
7.47.3.2 ถอนก่อนครบก าหนด 3 เดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 

 
8 เงินฝากประจ า (ยกเว้นภาษี) 

8.1 ประเภทผู้ฝาก 
8.1.1 สมาชิกหลัก 
8.1.2 สมาชิกสมทบ 
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8.1.3 สหกรณ์ 
8.1.4 โครงการ หรือคณะนิติบุคคล 

8.2 สมาชิกท่ีมีสิทธิเปิดบัญชีและฝากเงิน โดยหักเงินรายเดือน 
8.2.1 สมาชิกหลักที่หักเงินได้ 
8.2.2 สมาชิกสมทบที่หักเงินได้ 
8.2.3 สมาชิกสมทบ ที่ขอให้หักจากเงินเดือนสมาชิกหลัก 

8.3 เงินฝากใช้สมุดเงินฝาก 
8.4 จ านวนบัญชีที่สามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี 
8.5 การครบก าหนด 24 เดือน ยกเว้นภาษ ีหรือตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
8.6 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 1,000 บาท 
8.7 วงเงินการฝากแต่ละครั้ง เท่ากับครั้งแรกท่ีฝาก 
8.8 สามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทาง  

8.8.1 เคานเ์ตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
8.8.1.1 ฝากเงินและเช็ค 
8.8.1.2 ถอนเงินพร้อมปิดบัญชี 
 - รับเป็นเงินสด ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 - รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากต่ ากว่า 1,000,000 บาท ระบบต้องค านวณ 
  ค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาทให้โดยอัตโนมัติ 

 - รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมเช็ค 
8.8.2 เคาน์เตอร์ ธนาคาร KTB, SCB และอ่ืน ๆ (Payment) สามารถฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

ของสมาชิก 
8.8.3 ฝากเงินรายเดือนโดยการเรียกเก็บจากเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิก  

8.9 สามารถคุมเลขที่เล่มสมุดได ้
8.10 เอกสารการเปิดบัญชี 

8.10.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ 
8.10.2 แนบเอกสารที่เก่ียวกับการเปิดบัญชีได้ 

8.11 สามารถก าหนดเจ้าของร่วมในบัญชีได้ 
8.11.1 เจ้าของคนเดียว (Single) 
8.11.2 เจ้าของบัญชีร่วม 2 คน 

8.11.2.1 มีอ านาจในการท าธุรกรรมคนใดคนหนึ่ง (Join Or) 
8.11.2.2 มีอ านาจในการท าธุรกรรมทั้ง 2 คน (Join And) 

8.11.3 กรณีเป็นบัญชีร่วม 2 คน ระบบสามารถก าหนดประเภทของอ านาจในการท าธุรกรรม
ของเจ้าของบัญชีได้ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดการให้บริการช่องทางอ่ืน 

8.12 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ 1 บัญชี 
8.12.1 ตามค าสั่งของลูกค้า – การโอนเงินทั่วไป 
8.12.2 รับดอกเบี้ยโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
8.12.3 เงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีฝากประจ า 24 เดือน ยกเว้นภาษีได้เดือนละ 

ครั้ง 
8.13 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชี แบบ 1 บัญชี ต่อ หลายบัญชี 
8.14 สามารถก าหนดให้ท าการโอนเงินระหว่างบัญชีล่วงหน้าได้ 
8.15 บัญชีเงินฝากสามารถน ามาค้ าประกันเงินกู้ได้ 
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8.16 ช าระเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากได้โดยอัตโนมัติ 
8.17 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ ณ วันที่ฝาก เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ของแต่ละรอบการ

ฝาก 
8.18 ในการฝากแต่ละรอบสามารถมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันได้ โดยอัตราดอกเบี้ยข้ึนอยู่กับ  
     สมาชิก วงเงิน และวันที่ฝาก 
8.19 เงื่อนไขการครบก าหนด 

8.19.1 วันครบก าหนดเป็นแบบวันชนวัน 
8.19.1.1 บัญชีฝากประจ า 24 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6  

ก.ค. 2555 
8.19.1.2 บัญชีฝากประจ า 36 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6  
   ก.ค. 2556 

8.19.2 สามารถฝากต่อแบบต่างเงื่อนไขเดิมได้ เช่น ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย 
8.19.3 กรณีท่ีลูกค้าไม่ขอถอนเงินเมื่อครบก าหนด ให้ฝากต่ออัตโนมัติด้วยยอดคงเหลือ 
       รวมดอกเบี้ย ณ วันที่ครบก าหนด โดยใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากต่อ 
8.19.4 ถ้าวันครบก าหนดตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนวันครบก าหนดเป็นวันท าการถัดไป  

โดยคิดดอกเบี้ยถึงวันก่อนวันครบก าหนด 1 วัน เช่น ในกรณีที่วันครบก าหนดตรง กับวัน
เสาร์ ให้เลื่อนวันครบก าหนดเป็นวันจันทร์ และให้คิดดอกเบี้ยจนถึงวันอาทิตย์ 

8.19.5 การฝากแต่ละรอบของบัญชีเดียวกันจะต้องเป็นประเภทเดียวกัน ในการฝากแต่ละ 
รอบต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เฉพาะวันที่ครบก าหนดและอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่
กับวันที่ฝากในรอบนั้นๆ 

8.19.6 สามารถถอนก่อนก าหนดได้โดยการปิดบัญชี 
8.20 การค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก 

8.20.1 
ยอดคงเหลือในบัญชี x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาท่ีฝากจริง(วัน)

100 x จ านวนวันตามปีปฏิทินน้ันๆ
 

8.20.2 กรณีฝากเป็นเงินสด ค านวณตั้งแต่วันที่รับฝาก 
8.20.3 กรณีฝากเป็นเช็ค ค านวณตั้งแต่วันที่บันทึกรายการรับฝาก 
8.20.4 ทันเคลียริ่งในวันได้ตั้งแต่วันที่รับฝาก 
8.20.5 ไม่ทันเคลียริ่งในวัน ได้ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ Clearing Check ผ่านและลง 

  บันทึกรายการรับฝาก 
8.21 การทบต้นดอกเบี้ยเงินฝาก ทบต้นดอกเบี้ยทุกเดือนจนถึงวันครบก าหนด 
8.22 รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก 

8.22.1 โอยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืนของสหกรณ์ได้ เช่นออมทรัพย์ 
8.22.2 โอนทบต้น 
8.22.3 ระยะเวลาที่ฝากจริง ค านวณจาก วันที่ถอน วันที่ฝาก (คิดวันฝากเริ่มต้นไม่คิดวัน 

สุดท้ายที่ถอน 
8.23 สมุดคู่ฝากที่มีการทบต้นดอกเบี้ย – การพิมพ์ดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากต้องถูกพิมพ์แยก ดังนี้ 

8.23.1 ยอดรวมสุทธิ (ดอกเบี้ย + ภาษ)ี 
8.23.2 ดอกเบี้ย 
8.23.3 ภาษ ี

8.24 สามารถก าหนดวงเงินรับฝากต่อครั้งต่ าสุด สูงสุดได ้
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8.25 ก าหนดวงเงินรับฝาก เท่ากับวงเงินในการฝากครั้งแรก เช่น 1 ก.ย. 2553 ฝาก 2,000 บาท  
        เดือนถัดไป ต้องฝาก 2,000 บาทเหมือนครั้งแรกท่ีก าหนด 
8.26 ท ารายการแก้ไขย้อนวันได้ 
8.27 สามารถท ารายการแก้ไขภายในวัน 
8.28 สามารถเลือกพิมพ์สมุดคู่ฝากหรือไม่พิมพ์ได้เป็นรายการ 
8.29 สามารถเลือกพิมพ์สลิปเงินฝากหรือไม่พิมพ์ก็ได ้เป็นรายการ 
8.30 สามารถก าหนดโบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์ได ้
8.31 การค านวณโบนัส ค านวณจากยอดคงเหลือบัญชี X อัตรา% โบนัส 
 ตัวอย่าง 10,000 X 2% = 200 บาท 
8.32 สามารถให้ถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด 
8.33 สามารถก าหนดเงินคงเหลือข้ันต่ าตามที่สหกรณ์ก าหนดได้ 
8.34 สามารถก าหนดให้อายัดบัญชีได้ ทั้งฝาก และถอน 
8.35 สามารถก าหนดดวงเงินการอายัดบัญชีได้ 
8.36 ระบุชนิดการถอนเงิน (ถอนเป็นเงินสด, ถอนโดยโอนผ่านบัญชี) 
8.37 ตรวจสอบสถานะของบัญชี 
8.38 ตรวจสอบการแก้ไขรายการ 
8.39 ไม่อนุญาตให้ถอนเงินเกินบัญชี 
8.40 อัตราค่าธรรมเนียมของรายการ 

8.40.1 กรณีท าสมุดใหม่ 20 บาท 
8.40.2 กรณีถอนเป็นเช็คต่ ากว่า 1,000,000 บาท เก็บค่าธรรมเนียม 25 บาท ให้ระบบแจ้ง 

เตือนหน้าจอและท ารายการ 
8.41 สามารถพิมพ์ Statement ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

8.41.1 ตามช่วงระยะเวลา 
8.41.2 รายวัน 
8.41.3 รายเดือน 
8.41.4 รายปี 

8.42 ระบบไม่ก าหนดและไม่มีค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหว ซึ่งปัจจุบันทางสหกรณ์ยังไม่มี 
รองรับแต่มีความต้องการในอนาคต 
8.43 การปิดบัญชี สามารถปิดบัญชีได้ตามความประสงค์ของสมาชิก 
8.44 การค านวณ/ไม่ค านวณดอกเบี้ยปิดบัญชี 

8.44.1 ดอกเบี้ยจะค านวณตั้งแต่วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายถึงวันที่ปิดบัญชี 
8.44.2 ดอกเบี้ยค้างรับจะสรุปตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดบัญชี 

 
9 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

9.1 ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทก าหนดระยะเวลาครบก าหนด (วัน – เดือน) 
9.1.1 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 7 วัน 
9.1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 14 วัน 
9.1.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 เดือน 
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9.1.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 6 เดือน 
9.1.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน 
9.1.6 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 24 เดือน 

9.2 ประเภทผู้ฝาก 
9.2.1 สมาชิกหลัก 
9.2.2 สมาชิกสมทบ 
9.2.3 สหกรณ์ 
9.2.4 โครงการ คณะนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น 

9.3 ใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
9.4 จ านวนบัญชีที่สามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี 
9.5 การครบก าหนดแบ่งตามประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน 

9.5.1 ครบก าหนด 7 วัน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 7 วัน 
9.5.2 ครบก าหนด 14 วัน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 14 วัน 
9.5.3 ครบก าหนด 3 เดือน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 เดือน 
9.5.4 ครบก าหนด 6 เดือน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 6 เดือน 
9.5.5 ครบก าหนด 12 เดือน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน 
9.5.6 ครบก าหนด 24 เดือน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 24 เดือน 

9.6 เงื่อนไขการครบก าหนด 
9.6.1 วันครบก าหนดเป็นแบบวันชนวัน 

9.6.1.1 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6  
ต.ค. 2553 

9.6.1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 6 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6  
ม.ค. 2553 

9.6.1.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6  
ก.ค. 2553 

9.6.1.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 24 เดือน ฝากวันที่ 6 ก.ค. 2553 จะครบก าหนดวันที่ 6  
ม.ค. 2553 

9.6.1.5 กรณีท่ีลูกค้าไม่ขอถอนเงินเมื่อครบก าหนด ให้ฝากต่ออัตโนมัติด้วยยอดคงเหลือ 
รวมดอกเบี้ย ณ วันที่ครบก าหนด โดยใช้อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากต่อ 

9.6.1.6 ถ้าวันครบก าหนดตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนวันครบก าหนดเป็นวันท าการถัดไป  
โดยคิดดอกเบี้ยถึงวันก่อนวันครบก าหนด 1 วัน เช่น ในกรณีที่วันครบก าหนดตรงกับ
วันเสาร์ ให้เลื่อนวันครบก าหนดเป็นวันจันทร์ และให้คิดดอกเบี้ยจนถึงวันอาทิตย์ 

9.7 วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 10,000 บาท 
9.8 สามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทาง 

9.8.1 เคานเ์ตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
9.8.1.1 ฝากเงิน 
9.8.1.2 ขายคืน (ถอน) 
 -  รับเป็นเงินสด ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

  -  รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากต่ ากว่า 1,000,000 บาท ระบบต้อง 
                        คิดค่าธรรมเนียมเช็ค 25 บาทให้โดยอัตโนมัติ 
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 -  รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท ไม่เสีย 
     ค่าธรรมเนียมเช็ค 

9.9 สามารถคุมเลขที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
9.10 เอกสารการเปิดบัญชี 

9.10.1 หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ 
9.10.2 สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีได้ 

9.11 สามารถก าหนดเจ้าของร่วมในบัญชีได้ 
9.11.1 เจ้าของคนเดียว (Single) 
9.11.2 เจ้าของบัญชีร่วม 2 คน 

- มีอ านาจในการท าธุรกรรมคนใดคนหนึ่ง (Join Or) 
- มีอ านาจในการท าธุรกรรมทั้ง 2 คน (Join And) 

9.11.3 กรณีเป็นบัญชีร่วม 2 คน ระบบสามารถก าหนดประเภทของอ านาจในการท าธุรกรรม
ของเจ้าของบัญชีได้ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดการให้บริการช่องทางอ่ืน 

9.12 ตั๋วสัญญาใช้เงินสามารถน ามาค้ าประกันเงินกู้ได้ 
- สามารถก าหนดการลดยอดค้ าประกันได้ตามยอดหนี้คงเหลือ 
- สามารถก าหนดประเภทบัญชีเงินฝากท่ีน ามาค้ าประกันได้ 

9.13 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ 
9.14 จ่ายดอกเบี้ยไม่ทบต้นเงินฝาก 
9.15 เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย-ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 

9.15.1 การค านวณดอกเบี้ย ทุกเดือน 
9.15.2 จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน 

9.16 การค านวณดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน (สามารถเลือกปรับสูตรได้ตามแต่ละบัญชี) 

9.16.1 
ยอดคงเหลือในบัญชี x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาท่ีฝากจริง(วัน)

100 x จ านวนวันตามปีปฏิทินน้ันๆ
 

9.16.2 กรณีฝากเป็นเงินสด ค านวณตั้งแต่วันที่รับฝาก 
9.16.3 กรณีฝากเป็นเช็ค ค านวณตั้งแต่วันที่บันทึกรายการรับฝาก 

9.16.3.1 ทันเคลียริ่งในวันได้ตั้งแต่วันที่รับฝาก 
9.16.3.2 ไม่ทันเคลียริ่งในวัน ได้ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ Clearing Check ผ่านและลง 
    บันทึกรายการรับฝาก 

9.17 รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ยบัตรเงินฝาก 
9.17.1 โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืนของสหกรณ์ได้ เช่น ออมทรัพย์ 
9.17.2 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก 

9.18 ไม่ก าหนดวงเงินรับฝากสูงสุด 
9.19 สามารถท ารายการแก้ไขย้อนวันได ้
9.20 สามารถท ารายการแก้ไขภายในวันได ้
9.21 สามารถพิมพ์บัตรเงินฝาก(ตั๋วสัญญาใช้เงิน) ได้  
9.22 สามารถถอนตัวสัญญาได้ก่อนครบก าหนด 
9.23 เงื่อนไขการถอนก่อนครบก าหนด 

9.23.1  หักดอกเบี้ยที่จ่ายล่วงหน้าจากฐานค านวณจากดอกเบี้ยถึงวันครบก าหนด 
9.23.2  การคิดอัตราดอกเบี้ยลดหลั่นหลังจากท่ีได้ น าหักกลบแล้วจ่ายดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ  
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9.24 สามารถท าการอายัดบัตรเงินฝากและตรวจสอบการอายัดบัตรเงินฝากได ้
9.25 ตรวจสอบสถานะของบัญชี  
9.26 ตรวจสอบการแก้ไขรายการ  
9.27  การปิดบัญชี 

9.27.1  ปิดบัญชีเมื่อตัวสัญญาใช้เงินครบก าหนด 
9.27.2  ปิดบัญชีเมื่อถอนปิดบัญชี  

9.28 การค านวณไม่ค านวณดอกเบี้ยปิดบัญชี 
9.29 สามารถก าหนดเงื่อนไขการถอนปิดบัญชีก่อนและหลัง 3 เดือนได้  

9.29.1 ถอนปิดบัญชีก่อนครบก าหนด 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย 
9.29.2 ถอนปิดบัญชีก่อนครบก าหนด หลัง 3 เดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 

 
ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1 การก าหนดผลิตภัณฑ์เงินฝาก  

1.1 ระบบสามารถก าหนดกลุ่มของบัญชีเงินฝาก 5 กลุ่มหลักเป็นอย่างน้อย ดังนี้ 
1.1.1 กลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
1.1.2 กลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
1.1.3 กลุ่มบัญชีเงินฝากประจ า 
1.1.4 กลุ่มบัญชีเงินฝากประจ า(ยกเว้นภาษ)ี 
1.1.5 ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก  

1.2 ระบบสามารถก าหนดประเภทของบัญชีเงินฝาก ภายใต้กลุ่มของบัญชีเงินฝากตามข้อ 1.1 ได ้
  อย่างน้อย ดังนี้ 

1.2.1 กลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เช่น  
1.2.1.1 ประเภทออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 
1.2.1.2 ประเภทออมทรัพย์อเนกประสงค์  
1.2.1.3 ประเภทออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 
1.2.1.4 ประเภทออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  

1.2.2 กลุ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เช่น 
1.2.2.1 ประเภทออมทรัพย์พิเศษ  

1.2.3 กลุ่มบัญชีเงินฝากประจ าเช่น 
1.2.3.1 ประเภทเงินฝากประจ า3 เดือน  
1.2.3.2 ประเภทเงินฝากประจ า6 เดือน 
1.2.3.3 ประเภทเงินฝากประจ า12 เดือน 
1.2.3.4 ประเภทเงินฝากประจ า24 เดือน  

1.2.4 กลุ่มบัญชีเงินฝากประจ า(ยกเว้นภาษ)ี เช่น 
1.2.4.1 ประเภทเงินฝากประจ า24 เดือน (ยกเว้นภาษ)ี  

1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก 
1.2.5.1 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 7 วัน 
1.2.5.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 14 วัน 
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1.2.5.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 เดือน 
1.2.5.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 6 เดือน 
1.2.5.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน 
1.2.5.6 ตัวสัญญาใช้เงิน 24 เดือน 

 
2 การก าหนด เงื่อนไขท่ัวไป  

2.1 สามารถก าหนดให้มีการโอนเงินระหว่างบัญชีแต่ละประเภทได้  
2.2 ต้องมีระบบสอบถามประวัติการท าธุรกรรมของแต่ละบัญชีได ้ 
2.3 สามารถท ารายการล่วงหน้าได้ โดยระบบสามารถท ารายการให้โดยอัตโนมัติ 
2.4 สามารถท ารายการย้อนวันที่ได้ (Backdate) โดยระบบจะต้องปรับดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติ 
2.5 สามารถรองรับจ านวนตัวเลขที่อยู่ใน Field เกี่ยวกับการเงินได้ ทั้งหมด 16 หลัก แบ่งเป็น ตัวเลข 

12 หลัก ทศนิยม 4 หลัก 
 

3 ระบบสามารถก าหนดเลขท่ีบัญชีเงินฝาก ได้ดังนี้  
3.1 ระบบสามารถรองรับการก าหนดเลขท่ีบัญชี ตามกลุ่มและประเภทเงินฝากได้  
3.2 ระบบสามารถสร้างเลขท่ีบัญชีโดยการ Running ตามกลุ่มและประเภทเงินฝากได้โดยอัตโนมัติ  
3.3 ระบบสามารถสร้าง check digit ในต าแหน่งสุดท้ายของเลขที่บัญชี ตามสูตรที่สหกรณ์ก าหนดได้  
3.4 ระบบสามารถรองรับการควบคุม เลขที่ Running ของตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 
4 ระบบสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้  

4.1 อัตราคงท่ี  
4.2 อัตราตามช่วงเงิน  
4.3 อัตราตามขั้นบันได 

 
5 ระบบสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยเฉพาะเจาะจงเป็นรายบัญชีได้ 

  
6 ระบบสามารถก าหนดประเภทของค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมได้ เช่น 

6.1 ค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่ 
6.2 ค่าธรรมเนียมเช็ค กรณีถอนเงินต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

  
7 สามารถก าหนดระยะเวลาครบก าหนดและตั้งยอดเงินฝากใหม่ได้ดังนี้ 

7.1 เป็นรายบัญชี 
7.2 เป็นราย item 

 
8 สามารถก าหนดค่าปรับกรณีผิดเงื่อนไขได้ดังนี้ 

8.1 ตามจ านวนเงินที่ถอน  
8.2 ตามระยะเวลาในการถอน 
8.3 ตามจ านวนรายการถอนในช่วงเวลาที่ก าหนด  

 
9 ระบบสามารถพิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากได้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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10 ระบบสามารถก าหนดระยะเวลาในการระบุบัญชีไม่เคลื่อนไหวได้ 
 

11 ความสัมพันธ์กับบัญชีเงินกู้ 
11.1 สามารถน าบัญชีเงินฝากไปเป็นหลักประกันในระบบจัดการเก่ียวกับหลักประกัน (collateral   

    Management System) ที่ใช้ร่วมกันระหว่างระบบงานสินเชื่อและระบบงานเงินฝากได้ 
11.2  สามารถน าบัญชีเงินฝากหลายบัญชีไปค้ าประกันบัญชีเงินกู้เดียวได้ 
11.3  สามารถน าบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี ไปค้ าประกันบัญชีเงินกู้ได้หลายบัญชี 
11.4  สามารถอายัดบัญชีหรืออายัดจ านวนเงินของบัญชีเงินฝากท่ีใช้เป็นหลักประกันเงินกู ้
11.5 สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการขายอายัดบัญชีหรืออายัดจ านวนเงินของบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็น

หลักประกันเงินกู้ได้โดยอัตโนมัติ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันที่ระบบจัดการเกี่ยวกับ
หลักประกันของระบบงานสินเชื่อ 

 
12 ระบบสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้  

12.1 ระบบสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเภทบัญชีและรายบัญชีเงินฝากได้   
12.2 การก าหนดภาษีดอกเบี้ยเงินรับฝาก  
12.3 ระบบสามารถท าการหัก / ไม่หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้กับผู้ฝากตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  
12.4 สามารถก าหนดวิธีการรับดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ ดังนี้ 

12.4.1 ทบต้น หรือลงรับเป็นยอดเงินคงเหลือของบัญชี  
12.4.2 โอนเข้าบัญชีอื่น 

12.5 ระบบสามารถก าหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย-ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย 
12.5.1 ราย 1 เดือน 
12.5.2 ราย 3 เดือน  
12.5.3 ราย 6 เดือน  
12.5.4 ราย 1 ปี 
12.5.5 ราย 2 ปี  
12.5.6 ราย 3 ปี  

12.6 การพิมพ์ดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากสามารถพิมพ์แยกจากยอดสุทธิได้ 
12.7  ระบบสามารถตรวจสอบวันครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยของทุกบัญชีได้ 
12.8  ระบบสามารถค านวณดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินรับฝากที่ยังไม่ครบก าหนดได ้

 
13 ก าหนดเงื่อนไขการรับฝากต่าง ๆ ในแต่ละประเภทได้ เช่น 

13.1 การฝากเงิน สามารถรองรับรายการรับฝากเงินได้อย่างน้อยดังนี้ 
13.1.1 รับฝากเงินโดยการช าระเงินสด 
13.1.2 รับฝากเงินโดยการเรียกเก็บรายเดือนได ้
13.1.3 รับฝากเงินด้วยเช็คท่ีทันส่งเคลียร์ริ่ง ระบบสามารถค านวณดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่รับฝากเช็ค 
13.1.4 รับฝากเงินด้วยเช็คท่ีไม่ทันน าส่งเคลียร์ริ่ง  และระบบสามารถพิมพ์ใบรับฝากเช็คให้สมาชิก

ได ้ ระบบสามารถค านวณดอกเบี้ย ในวันที่เช็คผ่าน 
13.1.5 รับฝากเงินโดยรับโอนจากบัญชีเงินฝากอ่ืน 

13.2  ระบบสามารถก าหนดเงื่อนไขการฝากประจ าตามประเภทบัญชีได้ เช่น 
13.2.1 Fix ตามวันแรกที่ฝาก 
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13.2.2 ขึ้นตามข้ึน ลงตามลง (ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงปรับ ขึ้น-ลง ตามประกาศสหกรณ์) 
13.2.3 ขึ้นตามข้ึน ลงไม่ลง (ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงปรับ ขึ้น ตามประกาศสหกรณ์) 

13.3 ระบบสามารถรองรับการบันทึก และแก้ไขรายการฝากย้อนวัน และสามารถตรวจสอบได้ 
13.4 ระบบสามารถรองรับการท ารายการแก้ไขภายในวัน และสามารถตรวจสอบได้ 
13.5 ระบบสามารถก าหนดการพิมพ์สมุดคู่ฝากและสลิปในบัญชีแต่ละประเภทได้ 
13.6 ระบบสามารถพิมพ์รายการการยกเลิกเป็นหลักฐานในสมุดคู่ฝาก 

 
14 ก าหนดเงื่อนไขในการคิดค่าธรรมเนียมการท ารายการ 

14.1 สามารถก าหนดให้มีการคิดค่าธรรมเนียมได้อย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้ 
14.1.1 การออกสมุดคู่ฝากใหม่ 
14.1.2 การขอ Statement มากกว่า 1 ครั้งข้ึนไปต่อเดือน 
14.1.3 การโอนเงินระหว่างบัญชีคู่โอน 
14.1.4 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ซึ่งมีการเรียกเก็บที่เคาน์เตอร์สหกรณ ์

14.2 สามารถรับช าระค่าธรรมเนียมได้ดังนี้ 
14.2.1 รับเป็นเงินสด 
14.2.2 หักจากบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 

14.3 สามารถยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมได้ดังนี้ 
14.3.1 เป็นรายบัญชี 
14.3.2 เป็นรายการ 

 
15 ก าหนดเงื่อนไขการปิดบัญชี 

15.1 สามารถรองรับรายการปิดบัญชีได้ดังนี้ 
15.1.1 ปิดบัญชีรับเงินสด 
15.1.2 ปิดบัญชีตามค าสั่งโดยระบุรหัสเหตุผล 

15.2 สามารถรองรับการปิดบัญชีที่เจ้าหน้าที่ท ารายการเปิดบัญชีผิดพลาด โดยไม่กระทบกับเงื่อนไขหลัก
ของผลิตภัณฑ์ 

15.3 สามารถตรวจสอบเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ปิดบัญชีดังต่อไปนี้ 
15.3.1 เป็นบัญชีที่ใช้ค้ าประกันเงินกู้และเงินกู้ยังมียอดคงเหลือ 
15.3.2 เป็นบัญชีคู่โอน 
15.3.3 มีการอายัดบัญชีหรือเงินในบัญชี 

15.4 สามารถยกเลิกรายการปิดบัญชีในวันเดียวกันได้ 
15.5 ระบบสามารถก าหนด/เปลี่ยนแปลง การค านวณ/ไม่ค านวณดอกเบี้ยปิดบัญชี 

15.5.1 มีการค านวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายถึงวันที่ปิดบัญชี 
15.5.2 รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายตั้งแต่การจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดบัญชี 

15.6 ระบบสามารถค านวณยอดคงเหลือสุดท้ายอัตโนมัติ หลังจากค านวณ ดอกเบี้ยหักภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

15.7 ระบบสามารถค านวณภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากและท าการหักภาษีเม่ือปิดบัญชี 
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16 การก าหนดบัญชีไม่เคลื่อนไหว 
16.1 ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะบัญชีเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว หากขาดการติดต่อเกินระยะเวลาที่     

    ก าหนด และยอดคงเหลือไม่เกินที่ก าหนด 
16.2 สามารถคิดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวและหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ก าหนด   

    ได้ เช่น บัญชีที่ขาดการติดต่อเกิน 1 ปีและมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 500 บาท คิดบัญชีละ    
    20 บาทต่อเดือน 

16.3 สามารถเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวมาเป็นบัญชีปกติ (Active) ได ้
16.4 มีข้อความเตือนเมื่อลูกค้ามาท าธุรกรรมกับบัญชีไม่เคลื่อนไหว 
16.5 สามารถออกรายงานแสดงรายละเอียดของบัญชีที่ถูกเปลี่ยนสถานะได้ 
16.6 สามารถออกรายงานแสดงรายละเอียดของบัญชีที่ถูกหักค่ารักษาบัญชีได้ 
16.7 ระบบสามารถก าหนดเงื่อนไขบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว 
16.8 ระบบสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของบัญชีได้โดยอัตโนมัติจาก Active เป็น Dormant ทั้งนี ้ 

  ขึ้นอยู่กับสหกรณ์ก าหนด 
 
17 การโอนเงิน 

17.1 สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีโดยอัตโนมัติได้ดังนี้ 
17.1.1.1 โอนขณะ Online 
17.1.1.2 โอนเมื่อสิ้นวัน (End of Day) 

17.2 สามารถโอนเงินโดยระบุบัญชีรับโอน 
17.3 สามารถก าหนดเงื่อนไข  ที่จะให้ระบบโอนเงินระหว่างบัญชีโดยอัตโนมัติได้เป็นรายบัญชี 
17.4 สามารถก าหนดวันที่มีผลบังคับในการโอนได้ 
17.5 สามารถก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีคู่โอนได้ดังนี้ 

17.5.1.1 One to One 
17.5.1.2 One to Many 
17.5.1.3 Many to One 

 
18 การอายัด 

18.1 ระบบสามารถตรวจสอบและก าหนดการอายัดบัญชีได้ 
18.2 ระบบสามารถตรวจสอบและก าหนดการอายัดวงเงินได้ 
18.3 ระบบสามารถเรียกดูสถานะการอายัดบัญชีหรือวงเงินได ้
18.4 ระบบสามารถท าการแก้ไขการอายัดได ้
18.5 ระบบสามารถบันทึกวันที่มีผลเริ่มต้น อายัดบัญชีล่วงหน้าได้ 
18.6 การอายัดหรือการปลดเงื่อนไขการค้ าประกัน สามารถท าได้โดยอัตโนมัติเมื่อบัญชีเงินกู้นั้นได้รับ  

    การช าระเสร็จสิ้น 
18.7 ระบบสามารถปลดการอายัดได้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่ก าหนดไว้ 

 
19 รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก(Statement) 

19.1 สามารถพิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก เป็นรายเดือนหรือตามระยะเวลาที่สหกรณ์ก าหนด  
    ได ้

19.2 สามารถรวมรายการในรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่สหกรณ์  
    ก าหนดได้ 

19.3 สามารถสอบถามหรือสั่งพิมพ์ Statement ของบัญชีที่ปิดไปแล้วได้ 

53



19.4 สามารถคิดค่าธรรมเนียมการขอ Statement และหักจากบัญชีเงินฝากได้โดยอัตโนมัติ 
 

20 การสอบถามข้อมูลบัญชี 
20.1 สามารถสอบถามข้อมูลของบัญชีได้ดังนี้ 

20.1.1 สอบถามโดยใช้เลขท่ีบัญชี 
20.1.2 สอบถามโดยใช้เลขท่ีสมาชิก 
20.1.3 สอบถามโดยใช้ข้อมูลชื่อสมาชิก 
20.1.4 สอบถามโดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน  
20.1.5 สอบถามโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 

20.2 สามารถสอบถามข้อมูลของบัญชีเพ่ือให้ได้รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
20.2.1 ชื่อบัญชี 
20.2.2 ยอดเงินคงเหลือต่าง ๆ ของบัญชี 
20.2.3 ดอกเบี้ยคงค้าง 
20.2.4 การอายัดต่าง ๆ เช่น อายัดจ านวนเงิน อายัดบัญชี อายัดเช็ค 
20.2.5 ข้อมูลของยอดฝาก (Item) ของบัญชีเงินฝากประจ า 
20.2.6 ข้อมูลของบัญชีร่วม 
20.2.7 สามารถสอบถามประวัติการท าธุรกรรม (Account History) เป็นรายบัญชีได้ 

 
21 การประมวลผลรายการแบบกลุ่ม 

21.1 สามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูล ที่น ามาประมวลผล เช่น Text, CSV, Excel File ได ้
21.2 สามารถรองรับประเภทของรายการที่ประมวลผลแบบกลุ่มได้ดังนี้ 

21.2.1.1 ฝากเข้าบัญชี 
21.2.1.2 ถอนออกจากบัญชี 
21.2.1.3 หักค่าธรรมเนียมการท ารายการเป็นรายบัญชี 

21.3 สามารถประมวลผลใหม่ได้เฉพาะรายการที่ประมวลผลไม่ส าเร็จ ภายในวันเดียวกัน 
21.4 สามารถออกรายงานแสดงรายละเอียดของรายการแบบกลุ่มก่อนส่งประมวลผลได้  
21.5 สามารถออกรายงานแสดงรายละเอียดของรายการที่ประมวลผลแบบกลุ่ม ทั้งรายการที่ท าส าเร็จ   

  และรายการท่ีท าไม่ส าเร็จได้ 
 

22 รายงาน 
22.1 มีรายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานเฉพาะกิจ (Ad hoc Report) 
22.2 มีระบบจัดการรายงานที่ประมวลผลที่ส่วนกลาง แล้วส่งรายงานให้สาขา 
22.3 ระบบรายงานต้องสามารถก าหนดเป็นพารามิเตอร์ในลักษณะ Online Report หรือ Batch   

  Report ได้ดังนี้ 
22.3.1 รายงานประจ าวัน 

22.3.1.1 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีประจ าวัน 
22.3.1.2 รายงานการเปิดบัญชีใหม่ประจ าวัน 
22.3.1.3 รายงานการปิดบัญชีประจ าวัน 
22.3.1.4 รายงานการตรวจสอบรายการโอนไประบบบัญชี 
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22.3.1.5 รายงานการผ่านการอนุมัติประจ าวัน 
22.3.1.6 รายงานตรวจสอบสิ้นวัน 
22.3.1.7 รายงานสรุปสิ้นวัน 
22.3.1.8 รายงานฝาก/ถอน 
22.3.1.9 รายงานฝาก/ถอน (ตรวจสอบเงินสด) 
22.3.1.10 รายงานการฝาก/ถอน (แบบไม่มีสมุด) 
22.3.1.11 รายงานฝาก/ถอนแยก (ตามประเภทรายการ) 
22.3.1.12 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ . ที่จ่าย รายสมาชิกพิมพ์รวมทุกบัญชี   
    หรือรายบัญชี 
22.3.1.13 รายงานสรุปดอกเบี้ยและภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 
22.3.1.14 รายงานการตรวจสอบยอดเงิน ตามประเภทบัญชี 
22.3.1.15 รายงานการตรวจสอบยอดเงิน ตาม Teller 
22.3.1.16 รายงานการปรับดอกเบี้ยสะสมบัญชีออมทรัพย์ 
22.3.1.17 รายงานจ าลองการคิดดอกเบี้ย 
22.3.1.18 รายงานยืนยันยอด 
22.3.1.19 รายงานแสดงยอดบัญชีตามเงื่อนไข 
22.3.1.20 รายงานเช็คผ่าน Clearing 
22.3.1.21 หนังสือสอบยอดเงินฝาก 
22.3.1.22 รายงานยอดรวมแต่ละประเภท 
22.3.1.23 รายงานสรุปดอกเบี้ยจ่าย 
22.3.1.24 รายงานสรุปยอดเงินฝาก-ถอน 
22.3.1.25 รายงานการจ่ายดอกเบี้ย (รายตัว) ตามประเภทบัญชี 
22.3.1.26 รายงานดอกเบี้ยค้างจ่าย 

22.3.2 รายงานประจ าเดือน 
22.3.2.1 รายงานการเบิกจ่ายดอกเบี้ย / โอน / ดอกเบี้ยทบต้น 
22.3.2.2 รายงานดอกเบี้ยค้างจ่าย ประจ าเดือนของทุกประเภท 
22.3.2.3 รายงานเปิดบัญชีเงินฝาก - รายงานปิดบัญชีเงินฝาก 
22.3.2.4 รายงาน ภงด. 
22.3.2.5 รายงานรายการโอนเงินฝากหักจากเงินเดือน 
22.3.2.6 รายงานตรวจสอบการหักรายการผ่านบัญชีเงินฝาก 
22.3.2.7 รายงานรายการเรียกเก็บรายเดือนโดยหักจากบัญชีเงินฝาก 
22.3.2.8 รายงานการโอนเงินเดือนเข้าระบบ 
22.3.2.9 รายงานการเบิกจ่ายดอกเบี้ยโอน/ดอกเบี้ยทบต้น 
22.3.2.10 รายงานเบิกจ่ายเงิน 
22.3.2.11 รายงานดอกเบี้ยเงินฝากประจ าครบก าหนด 
22.3.2.12 รายงานใบแจ้งยอดดอกเบี้ยเงินฝาก 
22.3.2.13 รายงานการเคลื่อนไหวการลงรายการบัญชีรายตัว 
22.3.2.14 รายงานการเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน 

22.3.3 รายงานประจ าปี 
22.3.3.1 รายงานตรวจสอบการโอน เงินปันผล เฉลี่ยคืน 
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22.3.3.2 รายงานแสดงรายการ Statement ที่ถูกลบทิ้ง 
22.3.3.3 รายงานสรุปยอดบัญชีคงเหลือสิ้นปี 
22.3.3.4 รายงานการลงรับดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

22.3.4 รายงานอื่น ๆ 
22.3.4.1 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากรายวัน (STATEMENT) 
22.3.4.2 รายงานการจ าลองการคิดดอกเบี้ย 
22.3.4.3 รายงานแสดงยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
22.3.4.4 จดหมายยืนยันยอดเงินฝาก (Confirm Letter) 
22.3.4.5 สติ๊กเกอร์จ่าหน้าจดหมายยืนยันยอด เงินฝากเรียงตามเลขสมาชิกหรือ  
   สังกัด 
22.3.4.6 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจ าปี 
22.3.4.7 รายงาน ภงด.2 ก 
22.3.4.8 รายงานตรวจสอบข้อมูลรายการถอนด้วยบัตร ATM ตามธนาคาร 
22.3.4.9 รายงานเพื่อก าหนดรูปแบบส าหรับสมาชิกท่ีต้องการฝากบัญชี จากการหัก
เงินเดือน 

22.3.5 รายงานตั๋วสัญญาใช้เงิน 
22.3.5.1 รายงานดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะจ่าย 
22.3.5.2 รายงานตั๋วสัญญาใช้เงินตามวันครบก าหนด 
22.3.5.3 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
22.3.5.4 รายงานรายตัวเจ้าหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
22.3.5.5 รายงานดอกเบี้ยค้างจ่ายประจ าปี (สิ้นปี) + ประจ าเดือน 
22.3.5.6 ออกภาษีส่งสรรพากรประจ าเดือน 
22.3.5.7 ภงด.2 ก ประจ าป ี
22.3.5.8 รายงานสรุปยอดคงเหลือประจ าวัน 
22.3.5.9 รายงานซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินประจ าวัน 
22.3.5.10 รายงานถอนคืนตั๋วประจ าวัน 
22.3.5.11 รายงานยอดคงเหลือของทุกปี 
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4 ระบบเงินกู้ 
 

 ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบเงินกู้ ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
ความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  
1. ประเภทของผลิตภัณฑ์เงินกู้ มีดังนี้ 

1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน 
1.2 เงินกู้สามัญ 
1.3 เงินกู้พิเศษ  

2.  เงินกู้ฉุกเฉินประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
2.1 ประเภทผู้กู้ 

2.1.1 สมาชิกหลัก 
2.1.2 สมาชิกสมทบ  

2.2 สิทธิการกู้ 
2.2.1 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
2.2.2 สมาชิกหลัก ต้องชําระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
2.2.3 สมาชิกสมทบ ต้องชําระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
2.2.4 กรณีสมาชิกกู้เต็มสิทธิแล้ว ต้องการกู้ฉุกเฉินใหม่ ต้องชําระเงินกู้สัญญาเดิม 1 งวด จึงจะ

สามารถขอกู้ใหม่ได้ 
2.3  ช่องทางในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับเงินกู้ฉุกเฉิน 

2.3.1 เคาน์เตอร์สหกรณ์ฯ 
2.3.1.1 ยื่นเอกสารคําขอกู้ กรณีสมาชิกต้องการกู้เงินฉุกเฉินผ่านเจ้าหน้าที่เงินกู้ 
2.3.1.2 แจ้งขอทําสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยจะใช้เลขที่สัญญา

เงินกู้ที่สมาชิกได้รับ เป็นเลขที่สัญญาหลักเพียงสัญญาเดียวตลอดการกู้ 
2.3.1.3 รับรหัสผ่านเพื่อใช้ในการทํารายการกู้ฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์ 
2.3.1.4 รับชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 

2.3.2 เคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) 
2.3.2.1 รับชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 

2.3.3 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) 
2.3.3.1  สามารถทํารายการกู้ฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์ 

- กดกู้เต็มจํานวน 
- กดกู้ไม่เต็มจํานวน 

2.3.3.2 ระบบสามารถทํารายการกู้ฉุกเฉินได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แต่ถ้าทํารายการกู้เงิน
ฉุกเฉินหลังจาก 23.00 น. ระบบจะถือเป็นรายการวันถัดไป  

2.3.3.3 สามารถเก็บประวัติการกู้เงินฉุกเฉินกู้ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติได้  
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2.3.4 การเรียกเก็บเงินรายเดือน 
2.3.4.1 รับชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินผ่านการหักบัญชีเงินเดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

2.3.5 Mobile Application 
2.3.5.1  สามารถทํารายการกู้ฉุกเฉินผ่านได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แต่ถ้าทํารายการกู้เงิน

ฉุกเฉินหลังจาก 23.00 น. ระบบจะถือเป็นรายการวันถัดไป 
2.3.5.2 สามารถเก็บประวัติการกู้เงินฉุกเฉินกู้ผ่าน Mobile Application ได้ 

2.4 จํานวนสัญญาเงินกู้ สามารถมีได้ 1 สัญญา 
2.5  รูปแบบเลขที่คําขอกู้ และเลขที่สัญญาเงินกู้หลัก 

2.5.1  รูปแบบเลขที่คําขอกู้ และสัญญาเงินกู้หลัก (YYYY-99999) ประกอบด้วย 
- ตําแหน่งที่ 1-4 เป็น ปี พ.ศ. 
- ตําแหน่งที่ 5 เป็น ‘-‘ 
- ตําแหน่งที่ 6-10 เป็น Running number จํานวน 5 หลัก 

2.5.2 ระบบต้องสามารถแสดงอักษรย่อของประเภทเงินกู้ หน้าเลขที่สัญญาเงินกู้ได้ จํานวน 5 
ตัวอักษร เช่น ‘XXXXX’2561-00001 (ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเลขที่สัญญาเงินกู้) 

2.6 การกําหนดสิทธิการกู้และการผ่อนชําระ 
2.6.1 สมาชิกหลัก 

2.6.1.1 สามารถกู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น และไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน 
2.6.1.2 มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ตํ่ากว่า 2,500 บาท 
2.6.1.3  สามารถผ่อนชําระได้ไม่เกิน 12 งวด 
2.6.1.4 ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิกู้จริงของสมาชิกตามสลิปเงินเดือนได้ 
2.6.1.5 ระบบสามารถกําหนดสิทธิเงินกู้ของสมาชิกเฉพาะรายได้ 

2.6.2  สมาชิกสมทบ 
2.6.2.1 สามารถกู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 40,000 บาท  
2.6.2.2 มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่ตํ่ากว่า 3,500 บาท 
2.6.2.3  สามารถผ่อนชําระได้ไม่เกิน 12 งวด  
2.6.2.4 ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิกู้จริงของสมาชิกตามสลิปเงินเดือนได้ 
2.6.2.5 ระบบสามารถกําหนดสิทธิเงินกู้ของสมาชิกเฉพาะรายได้ 

2.7  เอกสารการขอกู้ 
2.7.1 คําขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 

2.7.1.1 สัญญาเงินกู้หลักจะมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ถ้าไม่มีการบอกเลิกสัญญา ระบบจะ
ทําการต่ออายุสัญญาเงินกู้คราวละ 1 ปี 

2.7.1.2 สร้างเลขที่สัญญาเงินกู้หลักให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิกมาทําสัญญาเงินกู้กับ
สหกรณ์ฯ 

2.7.1.3 สร้างเลขที่สัญญาเงินกู้ย่อยให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิกมีการกู้จริง 
2.8 การกําหนดอัตราดอกเบี้ย และวิธีการคํานวณดอกเบี้ย 

2.8.1 อัตราดอกเบี้ย 
- ตามประกาศสหกรณ์ฯ 
- ตามประกาศสหกรณ์ฯ แบบขั้นบันได ตามช่วงของวงเงินกู้ 
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2.8.2 สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายสัญญาได้ 
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

2.8.3 วิธีคํานวณดอกเบี้ยเงินกู้  
ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา(วัน) 

100 จํานวนวันตามปีปฏิทินนั้นๆ 
2.8.4 สามารถเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าได้ 
2.8.5 สามารถกําหนดจํานวนวันที่ใช้ในการคํานวณดอกเบี้ยเป็น 365 วัน 366 วัน หรือกําหนด

ตามปีปฏิทินได้ 
2.8.6 สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระหนี้ได้ โดยให้เป็นตามประกาศของ

สหกรณ์ฯ 
2.9 การกําหนดหลักประกัน 

2.9.1 ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน โดยสามารถใชค้้ําประกันได้ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหุ้น 
2.10 การอนุมัติเงินกู้ 

2.10.1 คณะกรรมการเงินกู้ จะเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ 
2.11 การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 

2.11.1 จ่ายเป็นเงินสด (กรณีกู้ผ่านเจ้าหน้าที่เงินกู้ที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ฯ) 
2.11.1 โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 

2.12 ระบบสามารถกําหนดจํานวนงวดทั้งหมดในการผ่อนชําระคืนได้ 
2.13 ระบบสามารถกําหนดระยะเวลาในการผิดนัดชําระหนี้ได้ 
2.14 เงินงวดในการผ่อนชําระเป็นแบบเงินงวดคงที่ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด) 
2.15 การับชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 

2.15.1 ชําระผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ฯ 
2.15.2 ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) 
2.15.3 ชําระผ่านการเรียกเก็บรายเดือน 

2.16 สถานะบัญชี 
2.16.1 พิจารณาเงินกู้ 
2.16.2 อนุมัติสัญญา 
2.16.3 สัญญาปกติ 
2.16.4 ค้างชําระหนี้ 
2.16.5 หยุดรับรู้รายได้ 
2.16.6 ตัดหนี้สูญ 
2.16.7 ปิดสัญญา 

2.17 รายงานเงินกู้ฉุกเฉิน 
2.17.1 รายงานคําขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติที่สมาชิกมาทําข้อตกลงกับสหกรณ์ฯ 
2.17.2 รายงานการอนุมัติคําขอกู้ฉุกเฉินทุกประเภท 
2.17.3 รายงานการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินทุกประเภท พร้อมรายละเอียดการหักกลบ 
2.17.4 รายงานยกเลิกสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินทุกประเภท 
2.17.5 รายงานทะเบียนสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินที่มีการกู้ทุกประเภท 

 
3.  เงินกู้สามัญ  
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3.1 ประเภทเงินกู้สามัญ มีทั้งหมด 8 ประเภทย่อย 
3.1.1 เงินกู้สามัญทั่วไป 
3.1.2 เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 
3.1.3 เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
3.1.4 เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  
3.1.5 เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
3.1.6 เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
3.1.7 เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 
3.1.8 เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 

3.2 ประเภทผู้กู้ 
3.2.1 สมาชิกหลัก  
3.2.2 สมาชิกสมทบ 

3.3 ไม่มีการกู้ร่วมของเงินกู้สามัญทุกประเภท 
3.4 การกําหนดสิทธิการกู้และการผ่อนชําระ 

3.4.1 สมาชิกหลัก 
3.4.1.1 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
3.4.1.2 สมาชิกต้องชําระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
3.4.1.3 กู้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น ไม่ต้องใช้บุคคลค้ําประกัน 
3.4.1.4 เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี สามารถกู้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ กําหนด 
3.4.1.5 เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป สามารถกู้ได้เต็มวงเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ กําหนด  
3.4.1.6 เงินกู้สามัญทุกประเภทที่สมาชิกกู้จะต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญรวมที่สหกรณ์ฯ 

กําหนด 
3.4.1.7 สมาชิกที่ต้องมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 20% เมื่อมีการกู้เงินสามัญ 
3.4.1.8 สมาชิกที่เคยลาออกมาแล้ว ถ้าต้องการกู้เงินสามัญต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่

น้อยกว่า 24 งวด 
3.4.1.8 ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิกู้จริงของสมาชิกตามสลิปเงินเดือนได้ 
3.4.1.9  ระบบสามารถกําหนดสิทธิเงินกู้ของสมาชิกเฉพาะรายได้ 
3.4.1.10 สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิเป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กําหนด 
3.4.1.11 สมาชิกผู้กู้จะต้องทําประกันชีวิตกลุ่มไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ที่สมาชิกต้องการกู้ 

3.4.2 สมาชิกสมทบ 
3.4.2.1 ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
3.4.2.2 สมาชิกต้องชําระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 600 บาท 
3.4.2.3 กู้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้นไม่ต้องใช้บุคคลค้ําประกัน 
3.4.2.4 กู้ได้เป็นจํานวนเท่าของเงินเดือน โดยขึ้นอยู่กับอายุของการเป็นสมาชิก และ

เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด 
3.4.2.5 เงินกู้สามัญทุกประเภทที่สมาชิกกู้จะต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญรวมที่สหกรณ์ฯ 

กําหนด 
3.4.2.6 สมาชิกที่ต้องมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 20% เมื่อมีการกู้เงินสามัญ 
3.4.2.7 จํานวนงวดในการผ่อนชําระสูงสุด 48 งวด (ขึ้นอยู่กับอายุสัญญาจ้างที่เหลือ) 
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3.4.2.8 ผู้กู้จะต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 
หรือตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด ตลอดระยะเวลาที่มีเงินกู้สามัญ 

3.4.2.9 สมาชิกผู้กู้จะต้องทําประกันชีวิตกลุ่มไม่น้อยกว่าวงเงินกู้ที่สมาชิกต้องการกู้ และ
ต้องทําประกันภัยผู้ค้ําประกัน 

3.4.2.10  ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิกู้จริงของสมาชิกตามสลิปเงินเดือนได้ 
3.4.2.11  ระบบสามารถกําหนดสิทธิเงินกู้ของสมาชิกเฉพาะรายได้ 
3.4.2.12 สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิเป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กําหนด 

3.5 จํานวนสัญญาเงินกู้ในแต่ละประเภท สามารถมีได้ประเภทละ 1 สัญญา 
3.6. จํานวนงวดในการผ่อนชําระสูงสุด 144 งวด (ยกเว้นเงินกู้สามัญที่ใช้หุ้นเป็นหลักประกันสามารถ

ผ่อนชําระได้สูงสุด 360 งวด) 
3.6.1 สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องชําระหนี้ให้หมดก่อนเกษียณอายุราชการ หรือถ้ามีหนี้คงเหลืออยู่ 

จะต้องไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น 
3.7 เอกสารการขอกู้ 

3.7.1 คําขอกู้เงินสามัญ 
3.7.2 สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา ทั้งผู้กูแ้ละผู้ค้ําประกนั 
3.7.3 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือ สกลุ (ถ้าม)ี ทั้งผู้กูแ้ละผู้ค้ําประกนั 
3.7.4 สลิปเงินเดือน 
3.7.5 ใบสมัครประกนัชีวิตกลุ่ม 

3.8 ระบบต้องสร้างเลขที่คําขอและเลขที่สญัญาเงินกู้ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการป้อนข้อมูลคาํขอกู้หรือ
อนุมัติคําขอกู้ 
3.8.1  รูปแบบเลขที่คําขอกู้ และสัญญาเงินกู้ (YYYY-99999) ประกอบด้วย 

- ตําแหน่งที่ 1-4 เป็น ปี พ.ศ. 
- ตําแหน่งที่ 5 เป็น ‘-‘ 
- ตําแหน่งที่ 6-10 เป็น Running number จํานวน 5 หลัก 

3.8.2  ระบบต้องสามารถแสดงอักษรย่อของประเภทเงินกู้ หน้าเลขที่สัญญาเงินกู้ได้ จํานวน 5 
ตัวอักษร เช่น ‘XXXXX’2561-00001 (โดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเลขที่สัญญาเงินกู้) 

3.9 การกําหนดอัตราดอกเบี้ย และวิธีการคํานวณดอกเบี้ย 
3.9.1 อัตราดอกเบี้ย 

- ตามประกาศสหกรณ์ฯ 
- ตามประกาศสหกรณ์ฯ แบบขั้นบันได ตามช่วงของวงเงินกู้ 

3.9.2 สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายสัญญาได้ 
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

3.9.3 วิธีคํานวณดอกเบี้ยเงินกู้  
ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา(วัน) 

100 จํานวนวันตามปีปฏิทินนั้นๆ 
3.9.4 สามารถเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าได้ 
3.9.5 สามารถกําหนดจํานวนวันที่ใช้ในการคํานวณดอกเบี้ยเป็น 365 วัน 366 วัน หรือกําหนด

ตามปีปฏิทินได้ 
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3.9.6 ระบบสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดการชําระหนี้ได้ โดยให้เป็นตาม
ประกาศของสหกรณ์ฯ 

3.9.7 ระบบสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นสัญญาเงินกู้รับโอน โดยให้เป็นตามประกาศ
ของสหกรณ์ฯ 

3.10 สามารถกําหนดรูปแบบการปัดเศษวงเงินกู้ งวดผ่อนชําระ และดอกเบี้ยเงินกู้ได้ 
3.10.1 ไม่เปลี่ยนแปลง (คงเดิม) 
3.10.2 ปัดขึ้นให้เป็น 25 สตางค์ 
3.10.3 ปัดขึ้นให้เป็น 50 สตางค ์
3.10.4 ปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็ม 
3.10.5 ตัดทศนิยมทิ้ง 
3.10.6 ปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ขึ้น/ลง 0 หรือ 5 
3.10.7 ปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ขึ้น 0 หรือ 5 
3.10.8 ปัดหลักหน่วยขึ้น ที่ 0 หรือ 5 
3.10.9 ปัดหลักหน่วยลง 0 หรือ 5 

3.11 การกําหนดหลักประกันของเงินกู้สามัญ 
3.11.1 หุ้น 
3.11.2 บุคคลค้ําประกนั 

3.12 สิทธิในการค้ําประกัน (กรณีเป็นบุคคล) 
3.12.1 ตามอัตราเงินเดือนหรือตามที่ระเบียบและประกาศที่สหกรณ์ฯ กําหนด 
3.12.2 สิทธิการค้ําประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุ ใหม้ีอายุไม่เกิน 58 ปี 
3.12.3 ระบบสามารถกําหนดให้สมาชิกค้ําประกันเงินกู้ให้กับผู้กู้ได้สูงสุดเป็นจํานวนคน หรือ

สูงสุดเป็นจํานวนสัญญาได้ ทัง้นี้ต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่ตนมีสิทธ์ิกู้ หรือตามที่สหกรณ์ฯ 
กําหนด 

3.12.4 ระบบสามารถกําหนดจํานวนผู้ค้ําประกันขั้นตํ่า-ขั้นสูงตามแต่ละวงเงินกู้ได้ 
3.12.5 ระบบสามารถคืนสิทธิการค้ําประกันเงินกู้ตามสัดส่วน เมื่อผู้กู้มีการชําระหนี้ 
3.12.6 ระบบสามารถกําหนดได้ว่าผู้ค้ําประกันเงินกู้จะต้องไม่เป็นคู่สมรสของผูกู้้ 

3.13 การทําประกันชีวิตกลุ่ม 
3.13.1 สมาชิกผู้กู้ต้องทําประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อคุ้มครองหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภท  

3.14 การอนุมัติเงินกู้ 
3.14.1 คณะกรรมการเงินกู้ จะเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ 
3.14.2 ระบบสามารถจัดลําดับการอนุมัติได้ตามลําดับช้ันของผู้อนุมติั 
3.14.3 ระบบสามารถบันทึกวัน-เวลา ของการอนุมัติและผู้ทําการอนุมัติไว้ในฐานข้อมูล 
3.14.4 ระบบสามารถอนุมัติเงินกู้ได้คราวละหลายสัญญา 
3.14.5 ระบบสามารถยกเลิกรายการอนุมัติได้ กรณีที่มีการอนุมัติผดิ 
3.14.6 ระบบสามารถยกเลิกสัญญาเงินกู้ได้ กรณีทีส่มาชิกไม่ต้องการเงินกู้แล้ว 
3.14.7 ระบบสามารถส่ง SMS ยืนยันให้ผู้กูแ้ละผู้ค้าํประกันทราบกรณีที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ 

3.15 การจ่ายเงินกู้สามัญ 
3.15.1 ระบบต้องสามารถหักกลบเงินกู้สัญญาเดิมได้ทุกสัญญา ตามความต้องการของผู้กู้และ

ตามข้อกําหนดของสหกรณ์ฯ 
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3.15.2 ระบบสามารถจ่ายเงินกู้ เป็นเช็ค เงินสด หรอืโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3.15.3 กรณีที่มีการจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จะต้องมีอนุมัติการทํารายการโดย

คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3.16 การับชําระหนี้เงินกู้สามัญ 

3.16.1 ชําระผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ฯ 
3.16.2 ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) 
3.16.3 ชําระผ่านการเรียกเก็บรายเดือน 

3.17 ระบบสามารถกําหนดระยะเวลาในการเริ่มผิดนัดชําระหนี้ได้ตามประเภทเงินกู้ 
3.18 เงินงวดในการผ่อนชําระเป็นแบบงวดชําระคงที่ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด) 
3.19 ระบบสามารถกําหนดจํานวนงวดในการผ่อนชําระกรณีที่สมาชิกกู้เต็มสทิธิว่าจะต้องผ่อนชําระ

หนี้มาแล้วก่ีงวด จึงสามารถยื่นขอกู้ใหม่ได้ 
3.20 สถานะบัญชี 

3.20.1 พิจารณาเงินกู้ 
3.20.2 อนุมัติสัญญา 
3.20.3 สัญญาปกติ 
3.20.4 ค้างชําระหนี้ 
3.20.5 หยุดรับรู้รายได้ 
3.20.6 ตัดหนี้สูญ 
3.20.7 ปิดสัญญา 

3.21 รายงาน 
3.21.1 รายงานประจําวัน 

- รายงานคําขอกู้เงินสามัญทุกประเภทแยกตามเงื่อนไขที่กําหนด 
- รายงานสรุปคําขอกู้เงินสามัญทุกประเภท 
- รายงานการส่งคืนคําขอกู้เงินสามัญทกุประเภท 
- รายงานการอนุมัติคําขอกู้เงินสามัญทกุประเภท 
- รายงานการจ่ายเงินกู้สามัญทกุประเภท 
- รายงานคําขอกู้เงินแยกตามสถานะ (ทั้งหมด อนุมัติ ค้างจ่าย จ่ายแล้ว) 

3.21.2 รายงานประจําเดือน 
- รายงานรายละเอียดเงินกู้สามัญคงเหลือทุกประเภท เรียงตามสังกัดหรือเงื่อนไขที่
กําหนด 

 
4. เงินกู้พเิศษ 

4.1 การกําหนดประเภทเงินกู้พิเศษ 
4.1.1 กู้เพื่อการเคหะ เช่น สินเชื่อวนาเคหะ 
4.1.2 กู้เพื่อการอื่นโดยใช้หุ้นค้ําประกัน 
4.1.3 กู้เพื่อการอื่นโดยใช้เงินฝากค้ําประกัน 
4.1.4 กู้เพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 

4.2 ประเภทผู้กู้ 
4.2.1 สมาชิกหลัก 
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4.2.2 สมาชิกสมทบ 
4.2.3 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

4.3 สัญญาเงินกู้พิเศษในแตล่ะประเภท สามารถมีได้มากกว่า 1 สัญญา 
4.4 สามารถกําหนดผู้กู้ร่วมในบัญชีได้ 

4.4.1 กู้เพื่อการเคหะสามารถกู้ร่วมได้ 
4.4.2 กู้ประเภทอื่นไม่สามารถกําหนดการกู้ร่วมได้ 

4.5 สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ของการกู้ได้ตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด 
4.6 การกําหนดสิทธิการกู้ และการผ่อนชําระ 

4.6.1 กําหนดสิทธิการกู้ตามหลักทรพัย์และเงินเดือนคงเหลือ  
4.6.2 กําหนดสิทธิการตามอายุการเป็นสมาชกิ ตามอายุงานของข้าราชการ หรือพนักงาน

ราชการ 
4.6.3 กําหนดสิทธิการกู้ตามท่ีระเบียบ และประกาศที่สหกรณ์ฯ กําหนด (เงินกู้วนาเคหะ) 

4.6.3.1 สําหรับสมาชิกหลัก 
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- สมาชิกต้องชําระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน  
- สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5 % ของจํานวนเงินกู้ โดยสามารถระดมหุ้นเพิ่มได้  
- จํานวนเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 8 ล้าน 
- หลักประกันของเงินกู้วนาเคหะ เป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด 
- อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชําระแล้วต้องไม่เกินอายุ 70 ปี 
- สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด 
- ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิกู้จริงของสมาชิกตามสลิปเงินเดือนได้ 
- ระบบสามารถกําหนดสิทธิเงินกู้ของสมาชิกเฉพาะรายได้ 
- กรณีเงินได้รายเดือนสุทธิของผู้กู้ไม่เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด ผู้กู้สามารถ
นําเงินได้รายเดือนคู่สมรส หรือบุตร มาคํานวณรวมกันได้ และต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กําหนด 

4.6.3.2 สําหรับสมาชิกสมทบ 
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- ต้องชําระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 600 บาท 
- มีการกําหนดอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และอายุการทาํงาน โดย 
o ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และเป็นพนักงานราชการ

มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
o ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นพนักงานราชการ

ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี 
o ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเป็นพนักงานราชการ 

หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือพนักงานจ้างเหมา รวมกันอยา่ง
น้อย 5 ปี ทั้งนี้ต้องเป็นพนักงานราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

- สมาชิกต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5 % ของจํานวนเงินกู้ โดยสามารถระดมหุ้นเพิ่มได้  
- จํานวนเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 2 ล้าน 
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- หลักประกันของเงินกู้วนาเคหะ เป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรอืห้องชุด 
- อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชําระแล้วต้องไม่เกินอายุ 60 ปี 
- สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิตามท่ีสหกรณ์ฯ กําหนด 
- ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิกู้จริงของสมาชิกตามสลิปเงินเดือนได้ 
- ระบบสามารถกําหนดสิทธิเงินกู้ของสมาชิกเฉพาะรายได้ 
- กรณีเงินได้รายเดือนสุทธิของผู้กู้ไม่เป็นไปตามที่สหกรณฯ์ กําหนด ผู้กูส้ามารถ
นําเงินได้รายเดือนคู่สมรส หรือบุตร มาคํานวณรวมได้ แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ที่สหกรณ์ฯ กําหนด 

4.6.4 กําหนดสิทธิการกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากค้ําประกัน 
4.6.4.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
4.6.4.2 สามารถกู้ได้ไมเ่กิน 90 % ของเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ  
4.6.4.3 สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด 360 งวด หรือตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด 

4.6.5 กําหนดสิทธิการกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ําประกัน 
4.6.5.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
4.6.5.2 สามารถกู้ได้ไมเ่กิน 90 % ของมูลค่าที่มีอยู่กบัสหกรณ์ฯ  
4.6.5.3 สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด 360 งวด หรือตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด 

4.7 เอกสารประกอบการกู้ 
4.7.1 เอกสารประกอบการกู้เงินกู้เพื่อการเคหะ (วนาเคหะ) 

- สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 
- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส 
- สําเนาทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้าม)ี 
- ใบรับรองเงินเดือนของผู้กู้/คู่สมรส รายได้อื่น หรือสลิปเงินเดือนของผู้กู้/คู่สมรส 
- เอกสารรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน 
- สําเนาเอกสารสิทธิที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด 
- สัญญาจะซื้อจะขาย (กรณซีือ้บ้านพร้อมที่ดิน) 
- แผนผัง แผนทีต้ั่งที่ดินหลักทรัพย์ประกันโดยสังเขป 
- หนังสือรับรองราคาประเมินจากสํานักงานที่ดิน 

4.7.2 เอกสารเพิ่มเติมกรณีต้องไถ่ถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่น 
- สญัญากู้ยมืเงินจากสถาบันการเงินและสัญญาจํานอง 
- หลักฐานการผ่อนชําระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือ
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- หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคาร เช่น คําขออนุญาตก่อสร้าง สัญญาซื้อ
ขาย (ทด.13) คําขอเลขที่บ้าน 

4.7.3 เอกสารเพิ่มเติมกรณีปลูกสรา้ง หรือต่อเติมซ่อมแซม 
- ใบขออนญุาตปลูกสร้าง/ต่อเติม/ดัดแปลง 
- สําเนาแบบแปลนการก่อสรา้ง (หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง)  
- รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง พร้อมสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง สําเนาบัตร
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านผู้รับเหมา (ถ้ามี) 

4.8 การกําหนดอัตราดอกเบี้ย และวิธีการคํานวณดอกเบี้ย 
4.8.1 อัตราดอกเบี้ย   

- ตามประกาศสหกรณ์ฯ 
- ตามประกาศสหกรณ์ฯ แบบขั้นบันได ตามช่วงของวงเงินกู้ 

4.8.2 สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายสัญญาได้ 
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

4.8.3 วิธีคํานวณดอกเบี้ยเงินกู้  
ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา(วัน) 

100 จํานวนวันตามปีปฏิทินนั้นๆ 
4.8.4 สามารถเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าได้ 
4.8.5 สามารถกําหนดจํานวนวันที่ใช้ในการคํานวณดอกเบี้ยเป็น 365 วัน 366 วัน หรือกําหนด

ตามปีปฏิทินได้ 
4.8.6 ระบบสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระหนี้ได้ ตามประกาศสหกรณ์ฯ 
4.8.7 ระบบสามารถคํานวณดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระหนี้ได้ 
4.8.8 ระบบสามารถกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบี้ยตามช่วงเวลาได้หลายรูปแบบ เช่น ดอกเบี้ย

อัตรา 0 % 6 เดือนแรก หลังจากนั้นดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณฯ์ เป็นต้น 
4.9 สามารถกําหนดรูปแบบการปัดเศษวงเงินกู้ งวดผ่อนชําระ และดอกเบี้ยเงินกู้ได้ 

4.9.1 ไม่เปลี่ยนแปลง (คงเดิม) 
4.9.2 ปัดขึ้นให้เป็น 25 สตางค์ 
4.9.3 ปัดขึ้นให้เป็น 50 สตางค์ 
4.9.4 ปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็ม 
4.9.5 ตัดทศนิยมทิ้ง 
4.9.6 ปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ขึ้น/ลง 0 หรือ 5 
4.9.7 ปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 2 ขึ้น 0 หรือ 5 
4.9.8 ปัดหลักหน่วยขึ้น ที่ 0 หรือ 5 
4.9.9 ปัดหลักหน่วยลง 0 หรือ 5 

4.10 การกําหนดหลักประกัน 
4.10.1 ประเภทหลักประกัน 

4.10.1.1  หลักทรัพย ์ได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น 
4.10.1.2  หุ้นสหกรณ์ฯ 
4.10.1.3 บัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ 

4.10.2 สามารถแสดงวงเงินค้ําประกันคงเหลือของหลักทรัพย์ได้ 
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4.10.3 สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ได้ดังนี้ 
- ประเภทหลักทรัพย์  
- ตําแหน่งที่ต้ังของหลักทรัพย์  
- หน่วยวัดตามประเภทหลักทรพัย์ เช่น ไร่ งาน ตารางวา ตารางเมตร เป็นต้น  
- ราคาประเมินหลักทรัพย ์
- ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 
- ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
- ราคาหรือมูลคา่บังคับขาย 

4.10.4 กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน เมื่อผู้กู้เริ่มชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ระบบต้องสามารถ
กําหนดให้ลดการอายัดเงินฝากลงตามหนี้คงเหลือได้ 

4.11  การบันทึกคําขอกู้ 
4.11.1   ระบบต้องสร้างเลขที่คําขอและเลขที่สญัญาเงินกู้ให้โดยอัตโนมัติ 
4.11.2 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการขอกู้ 
4.11.3 ตรวจสอบราคาหลักประกัน  
4.11.4 แสดงรายละเอียดสัญญาเดิม  
4.11.5  บันทึกความเห็นเจ้าหน้าที่  
4.11.6  รูปแบบเลขที่คําขอกู้ และสัญญาเงินกู้ (YYYY-99999) ประกอบด้วย 

- ตําแหน่งที่ 1-4 เป็น ปี พ.ศ. 
- ตําแหน่งที่ 5 เป็น ‘-‘ 
- ตําแหน่งที่ 6-10 เป็น Running number จํานวน 5 หลัก 

4.11.7  ระบบต้องสามารถแสดงอักษรย่อของประเภทเงินกู้ หน้าเลขที่สัญญาเงินกู้ได้ จํานวน 5 
ตัวอักษร เช่น ‘XXXXX’2561-00001 (โดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเลขที่สัญญาเงินกู้) 

4.12 สามารถพิมพ์รายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติได้ 
4.13 การอนุมัติเงินกู้ 

4.13.1 คณะกรรมการเงินกู้ จะเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ 
4.13.2 ระบบสามารถจัดลําดับการอนุมัติได้ตามลําดับช้ันของผู้อนุมัติ 
4.13.3 ระบบสามารถบันทึกวัน-เวลา ของการอนุมัติและผู้ทําการอนุมัติไว้ในฐานข้อมูล 
4.13.4 ระบบสามารถอนุมัติเงินกู้ได้คราวละหลายสัญญา 
4.13.5 ระบบสามารถยกเลิกรายการอนุมัติได้ กรณีที่มีการอนุมัติผดิ 
4.13.6 ระบบสามารถยกเลิกสัญญาเงินกู้ได้ กรณีทีส่มาชิกไม่ต้องการเงินกู้แล้ว 
4.13.7 ระบบสามารถส่ง SMS แจ้งให้ผู้กู้ทราบกรณีที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ 

4.14 การบันทึกการจ่ายเงินกู้พิเศษ 
4.14.1  จ่ายคร้ังเดียวทั้งจํานวน 
4.14.2  จ่ายเป็นงวดกรณีก่อสร้างหรือต่อเติม 

4.15 ระบบสามารถส่ง SMS ให้สมาชิกทราบกรณีมีการจ่ายงวดเงินกู้ 
4.16 การับชําระหนี้เงินกู้พิเศษ 

4.16.1 ชําระผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ฯ 
4.16.2 ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) 
4.16.3 ชําระผ่านการเรียกเก็บรายเดือน 
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4.17 ระบบสามารถพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษวนาเคหะได้ 
4.17.1  หนังสือสัญญาจํานองที่ดินเป็นประกัน 
4.17.2 ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญาจํานองเป็นประกัน  
4.17.3 หนังสือมอบอํานาจ 
4.17.4 หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสําหรับการลดหย่อนภาษี 

4.18 ระบบสามารถกําหนดระยะเวลาในการเริ่มผิดนัดชําระหนี้ได้ 
4.19 เงินงวดในการผ่อนชําระ 

4.19.1 เป็นแบบงวดชําระคงที่ (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด) 
4.19.2 เป็นอัตราก้าวหน้าแบบ 

- งวดผ่อนชําระคงที่ (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดในรอบปี) 
- งวดผ่อนชําระไม่คงที่ (เงินต้นเท่ากันทุกงวดรวมกับดอกเบี้ยที่คํานวณตามเงินต้น
คงเหลือ) 

4.19.3 ระบบสามารถกําหนดรายละเอียดของวิธีชําระเงินแบบอัตราก้าวหน้าได้ ดังนี้ 
- กําหนดงวดผ่อนชําระคงที่ปีที่เริ่มต้น และปัดเศษงวดผ่อนชําระเป็นจํานวนเต็มร้อยได้ 
- กําหนดอัตราเพิ่มเป็นร้อยละของงวดผ่อนชําระคงที่ให้เพิ่มขึ้นในปีถัดไป และปัดเศษ
งวดผ่อนชําระเป็นจํานวนเต็มร้อยได้ 

- สามารถแสดงรายละเอียดการผ่อนชําระแต่ละปี เมื่อกําหนดระยะเวลาผ่อนชําระ
ทั้งหมด และสามารถพิมพ์เป็นรายงานให้สมาชิกได้ 

- สามารถกําหนดวันที่เปลี่ยนแปลงการปรับอัตราผ่อนชําระของงวดผ่อนชําระคงที่ในปี
แรกได้ 

4.20 รายงาน 
ระบบต้องสามารถพิมพ์รายงานได้ดังนี้ 

4.20.1  รายงานประจําวัน 
- รายงานคําขอกู้เงินกู้พิเศษทุกประเภท 
- รายงานอนุมัติและจ่ายเงินกู้พิเศษทุกประเภท  
- รายงานสรุปยอดอนุมัติและจ่ายเงินกู้พิเศษทุกประเภท 
- รายงานสรุปยอดชําระหนี้เงินกู้พิเศษทุกประเภท  

4.20.2 รายงานประจําเดือน  
- รายงานลูกหนี้เงินกู้พิเศษแยกตามเงื่อนไขที่กําหนด  
- รายงานลูกหนี้เงินกู้พิเศษคงเหลือเรียงตามสังกัดหรือเลขสมาชิก  
- รายงานสรุปสถานะเงินกู้พิเศษแต่ละประเภท  

4.20.3 รายงานทั่วไป  
- รายงานทะเบียนเงินกู้แยกตามวัตถุประสงค์  
- รายงานข้อมูลคําขอกู้ 
- รายงานสมาชิกผิดนัดชําระ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่กําหนด 
- รายงานการห้ามกู้ของสมาชิก  
- รายงานสรุปการจ่ายเงินกู้แยกตามวัตถุประสงค์ 
- รายงานการรับเงินชําระเงินกู้ 
- รายงานสรุปการรับ - จ่ายเงินกู้  
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- รายงานยอดคงเหลือเงินกู้ เลือกตามสังกัด  
- รายงานรายละเอียดลูกนี้เงินกู้  

 
ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1.  ระบบต้องสามารถรองรับการให้บริการเงินกู้ได้ ดังนี้ 

1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน  
1.2 เงินกู้สามัญ 
1.3 เงินกู้พิเศษ 

2. เง่ือนไขทั่วไป 
2.1 สามารถจําลองการคํานวณเกี่ยวกับเงินกู้ตามเงื่อนไขต่างๆ ได้  

2.1.1 สามารถคํานวณงวดผ่อนชําระตามวงเงินกู้ ระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยที่ระบุ  
2.1.2  สามารถประมาณการวงเงินกู้ ตามความสามารถในการผ่อนชําระ ระยะเวลา และอัตรา

ดอกเบี้ยที่ระบุ  
2.2 สามารถกําหนดขั้นตอนต่างๆ ของการกู้ได้  

2.2.1 การยื่นคําขอกู้ 
2.2.2  การอนุมัติสัญญาเงินกู้ 
2.2.3  การจ่ายเงินกู้  
2.2.4  การรับชําระหนี้ 

3.  การสร้างเงินกู้ประเภทใหม่ 
3.1  การสร้างเงินกู้ประเภทใหม่ ต้องไม่กระทบโครงสร้างหลักของระบบ และสามารถกําหนดเงื่อนไขของ

เงินกู้ โดยใช้ Parameters Setup ได้อย่างน้อยดังนี้  
3.1.1  การกําหนดประเภทเงินกู้หลัก และประเภทเงินกู้ย่อย 
3.1.2  การจ่ายเงินกู้ 
3.1.3  กําหนดค่าธรรมเนยีม 
3.1.4  การกําหนดอัตราดอกเบี้ย 
3.1.5  การคํานวณดอกเบี้ย  
3.1.6  การชําระหนี้เงินกู้ 
3.1.7  การกําหนดรอบในการชําระหนี้  
3.1.8  การคํานวณงวดผ่อนชําระ  
3.1.9  การผิดนัดชําระหนี้  
3.1.10 การปลอดชําระหนี้และผ่อนผันการชําระหนี้   
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3.1.11 กําหนดลําดับการตัดชําระหนี้ 
3.2  สามารถกาํหนดและเปลี่ยนแปลงรหัสวัตถุประสงค์การกู้ ตามประเภทเงินกู้ได้ 

4.  การยื่นคําขอกู้ และการอนุมติัสัญญาเงินกู ้
4.1 ระบบต้องสามารถจําลองการกู้เงินฉุกเฉิน และการกู้เงินสามัญ จากสลิปเงินเดือนและข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เช่น การทําประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อตรวจสอบสิทธิกู้จริงให้กับสมาชิกได้ในหน้าจอเดียว 
4.2  ระบบต้องสามารถคํานวณเงินเดือนคงเหลือสุทธิตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กําหนดได้ 
4.3  ระบบสามารถกําหนดสิทธิเงินกู้ของสมาชิกเฉพาะรายตามประเภทเงินกู้ได้ 
4.4  ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลคําขอกู้ และสามารถแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่สหกรณฯ์ กําหนดได้ 
4.5  ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้กู้ ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ํา รายละเอียดคู่สมรส ข้อมูลบริษัท หรือ

หลักทรัพย์ค้ําประกันตามการกู้ โดยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ หากมีข้อมูลผู้กู้ในฐานข้อมูล
อยู่แล้วให้ดึงจากฐานข้อมูล และสามารถบันทึกเงื่อนไขการอนุมัติเงินกู้ได้ 

4.6 ระบบต้องสามารถกําหนดรายการที่ต้องการหักกลบล่วงหน้าได้ 
4.7  ระบบสามารถกําหนดให้มีการอนุมัติสญัญาเงินกู้โดยอัตโนมัติได้ ตามเงื่อนไขของประเภทเงินกู้ 
4.8  สามารถจดัพิมพ์สัญญาตามที่สหกรณ์กาํหนดได้อย่างน้อยดังนี้ 

4.8.1  สญัญาเงินกู้ 
4.8.2  สญัญาค้ําประกัน 
4.8.3  หนังสือบันทึกต่อท้ายสัญญา 
4.8.4  สญัญาจํานอง 

4.9  สามารถแนบเอกสารที่เป็นรูปภาพได้ 
4.10 ระบบสามารถกําหนดเงื่อนไขการกู้เงิน กรณีเป็นสมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ โดยสามารถ

กําหนดได้เป็นจํานวนเดือน 
5. การจ่ายเงินกู้ 

5.1 สามารถกําหนดวิธีการจ่ายเงินกู้ได้ดังนี้ 
5.1.1  จ่ายงวดเดียว 
5.1.2  จ่ายได้หลายงวด (กรณีเป็นการจ่ายงวดหลังการทําเรียกเก็บเงินรายเดือน ระบบจะต้องคํานวณ

ดอกเบี้ยที่ต้องชําระจริงในวันสิ้นเดือนได้อย่างถูกต้อง) 
5.2  สามารถทํารายการจ่ายเงินกู้ได้ดังนี้ 
  5.2.1  เป็นเงินสด 
  5.2.2  เป็นเช็ค เท่ากับหรือมากกว่า 1 ฉบับต่อ 1 รายการ 

5.2.3  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ 
  5.2.4  สามารถแบ่งจ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรอืโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากสหกรณฯ์ 

5.2.4.1  ตามวันที่ปัจจุบัน 
5.2.4.2  ย้อนวันที่ (Back Date) 

5.3  สามารถทํารายการจ่ายเงินกู้ล่วงหน้าได้ 
5.4  สามารถจดัทําพิมพ์ใบสําคัญจ่ายสําหรบัการจ่ายเงินกู้ได้ 

6.  การรับชําระหนี้ 
6.1  สามารถรบัชําระหนี้ได้ดังนี้ 
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6.1.1  เป็นเงินสด 
 6.1.2  เป็นเช็ค เท่ากับหรือมากกว่า 1 ฉบับต่อ 1 รายการ 
 6.1.3  เป็นเงินโอนผ่านธนาคาร 
 โดยสามารถรับชําระหนี้เป็นวันที่ปัจจุบัน หรือย้อนวันที่ได้ 

6.2  สามารถรบัชําระหนี้แบบหักจากบัญชีเงินฝากได้ โดยระบุเลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการ 
6.3  สามารถรบัชําระหนี้จากการทํารายการ Bill Payment ของสมาชิกผ่านธนาคารได้ 
6.4 สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินชําระหนี้ได้ 
6.5  สามารถจดัพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากการรับชําระหนี้ได้ 

7.  การปิดบัญชีเงินกู้ ให้ปิดอัตโนมัติเมื่อชําระเงินกู้หมด 
7.1 กรณีมีการปิดบัญชีก่อนครบกําหนด ระบบสามารถคํานวณค่าธรรมเนียมปรับได้ 

8.  การกําหนดค่าธรรมเนียม ต้องทําเป็นตารางเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงแก้ไขตารางได้ 
8.1  สามารถกาํหนดประเภทค่าธรรมเนียมอย่างน้อย ดังนี้ 

8.1.1 ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ / วิเคราะห์สินเชื่อ (Front End Fee) 
8.1.2 ค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรมสัญญา 
8.1.3 ค่าธรรมเนียมการชําระหนี้เกินกว่าจํานวนเงินผ่อนชําระที่กําหนดไว้ในสัญญา (เสีย

ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว) 
8.1.4  ค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนการครบกําหนด (Prepayment Fee) 
8.1.5  ค่าธรรมเนียมในการชําระหนี้ล่าช้า 
8.1.6  ค่าธรรมเนียมการติดตามหนี้ (Collection Fee) 
8.1.7 ค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ 
8.1.8 ค่าธรรมเนียมการตรวจผลงาน 

8.2 สามารถกําหนดค่าธรรมเนียมได้แตกต่างกันตามประเภทเงินกู้ ดังนี้ 
8.2.1  ตามประเภทเงินกู้หลัก 
8.2.2  ตามประเภทเงินกู้ย่อย 
8.2.3  รายบัญชี หรือรายสัญญา 
8.2.4  ตามประเภทสมาชิก 

8.3 สามารถกําหนดรูปแบบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมได้ดังนี้ 
8.3.1 ค่าคงที่ 
8.3.2 ร้อยละตามวงเงินกู้รวม 
8.3.3 ร้อยละตามวงเงินกู้ที่ไม่ได้เบิก 
8.3.4 ร้อยละตามยอดเงินกู้คงเหลือ 
8.3.5 ร้อยละตามยอดเงินค้างชําระ 
8.3.6 ระบบสามารถกําหนดค่าธรรมเนียมขั้นตํ่า และเพดานค่าธรรมเนียมขั้นสูงได้ 

8.4 สามารถกําหนดการหักค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กําหนดได้ 
9.  การจ่ายค่าเบี้ยประกัน 

9.1  ระบบสามารถกําหนดการสํารองจ่ายค่าเบี้ยประกันแทนสมาชิกได้ 
9.2  กรณีเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ ระบบต้องสามารถกําหนดได้ ดังนี้ 

9.2.1 บวกค่าเบี้ยประกันเพิ่มเข้ากับวงเงินกู้ (ในส่วนของประกันชีวิตคุ้มครองหนี้) 
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9.2.2 ไม่รวมเข้ากับวงเงินกู้ที่ได้รับ แต่ต้ังค้างในบัญชีเพื่อการรอชําระจากสมาชิก  
9.3  ระบบสามารถเตือนการครบกําหนดการจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยล่วงหน้าได้ 

10.  ระบบสามารถยกเลิกรายการรับชําระหนี้ได้ 
11.  การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลบัญชีเงินกู้ 

11.1  สามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินกู้กรณีพบความผิดพลาด โดยต้องผ่านการอนุมัติ อย่างน้อยดังนี้ 
 11.1.1  กรณต้ีองการเพิ่ม หรือลดเงินต้นคงเหลือ 
 11.1.2  กรณต้ีองการเพิ่ม หรือลดดอกเบี้ยค้างชําระ 

11.2  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินกู้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา โดยต้อง
ผ่านการอนุมัติ อย่างน้อยดังนี้ 

 11.2.1  เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด วงเงินกู้ 
 11.2.2  เปลี่ยนแปลงระยะเวลากู้/วันครบอายุสัญญา 
 11.2.3  เปลี่ยนแปลงเงินงวดผ่อนชําระ 
 11.2.4  แก้ไขอัตราดอกเบี้ยรายสัญญา 

12.  การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 
12.1  สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

 12.1.1  อัตราคงที่ตลอดอายสุัญญา 
 12.1.2  อัตราคงที่ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 12.1.3  อัตราคงที่ตามช่วงวงเงินกู้ที่กําหนด 
 12.1.4  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 (ศูนย์) 
12.1.5  สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียล่วงหน้าได้หลายอัตรา ตามแต่ช่วงละเวลาและปรับเปลี่ยนให้

อัตโนมัติ เมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนด 
 12.1.6  สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียได้ดังนี้ 

 - ตามประเภทเงินกู้ 
 - ระบุเป็นรายบัญชีเงินกู้ 

12.2  สามารถบันทึกทศนิยมของอัตราดอกเบี้ยได้ไม่น้อยว่า 4 หลัก 
13.  วิธีการคํานวณดอกเบี้ย 

13.1 วิธีคํานวณดอกเบี้ยเงินกู้  
ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา(วัน) 

100 จํานวนวันตามปีปฏิทินนั้นๆ 
13.2 สามารถกําหนดจํานวนวันที่ใช้ในการคํานวณดอกเบี้ยเป็น 365 วัน 366 วัน หรือกําหนดตามปี

ปฏิทินได้ 
13.3  วิธีการปัดเศษดอกเบี้ยที่คํานวณได้ สามารถกําหนดได้ ดังนี้ 

13.3.1  ไม่เปลี่ยนแปลง (คงเดิม) 
13.3.2  ปัดขึ้นให้เป็น 25 สตางค์ 
13.3.3  ปัดขึ้นให้เป็น 50 สตางค์ 
13.3.4  ปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็ม 
13.3.5  ปัดโดยตัดทศนิยมทิง้ 
13.3.6  ปัด ตน.ที่ 2 ขึ้น/ลง 0 หรือ 5 
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13.3.7  ปัด ตน. ที่ 2 ขึ้น 0 หรือ 5 
13.4  สามารถกําหนดให้เลือกจํานวนหลักของทศนิยมในการคํานวณดอกเบี้ยได้ไม่น้อยกว่า 4 หลัก 
13.5  สามารถคิดดอกเบี้ยทบต้น เป็นรายงวด (ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี) 

14.  รูปแบบการชําระหนี้ 
14.1  ผ่อนชําระแบบเงินต้นคงที่ 
14.2  ผ่อนชําระแบบเงินต้นไม่คงที่ (งวดผ่อนชําระคงที่) 
14.3  ผ่อนชําระแบบอัตราก้าวหน้า 

14.3.1  ผ่อนชําระอัตราก้าวหน้าแบบเงินต้นคงที่ในแต่ละปี 
14.3.2  ผ่อนชําระอัตราก้าวหน้าแบบเงินต้นรวมดอกเบี้ยผ่อนชําระคงที่ในแต่ละปี 

14.4  ชําระเงินต้นตามที่ตกลง ส่วนดอกเบี้ยชําระทุกเดือน หรือ ตามท่ีตกลงกัน โดยคํานวณจากยอดเงินกู้
คงเหลือ 

14.5  ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา 
15.  การกําหนดรอบการชําระหนี้ 

15.1  สามารถกําหนดความถี่ของรอบในการชําระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้อย่างน้อยดังนี้ 
15.1.1  เป็นงวดตามที่กําหนด คือ งวดรายวัน งวดรายเดอืน งวดไตรมาส งวดรายปี 
15.1.2  เมื่อครบกําหนดสัญญา 

15.2  สามารถกําหนดวันชําระหนี้ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
15.2.1  กําหนดโดยระบุเป็นทุกวันที่ หรือวัน เดือน ปี ที่ต้องการจะรับชําระหนี้ได้ 
15.2.2  กําหนดทุกวันสิ้นเดือน 

16.  การคํานวณงวดผ่อนชําระ 
16.1  สามารถกําหนดหลักของการปัดเศษเงินงวดได้ อย่างน้อยดังนี้ 

- ไม่เปลี่ยนแปลง (คงเดิม) 
- ปัดขึ้นให้เป็น 25 สตางค์ 
- ปัดขึ้นให้เป็น 50 สตางค์ 
- ปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็มหลักหน่วย 
- ปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็มหลักสบิ 
- ปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็มหลักร้อย 

15.  การกําหนดรอบการชําระหนี้ 
15.1  สามารถกําหนดความถี่ของรอบในการชําระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้อย่างน้อยดังนี้ 

15.1.1  เป็นงวดตามที่กําหนด คือ งวดรายวัน งวดรายเดือน งวดไตรมาส งวดรายปี 
15.1.2  เมื่อครบกําหนดสัญญา 

15.2  สามารถกําหนดวันชําระหนี้ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
15.2.1  กาํหนดโดยระบุเป็นทุกวันที่ หรือวัน เดือน ปี ที่ต้องการจะรับชําระหนี้ได้ 
15.2.2  กําหนดทุกวันสิ้นเดือน 

16.  การคํานวณเงินงวดส่งชําระ 
16.1  สามารถกําหนดหลักของการปัดเศษเงินงวดได้ อย่างน้อยดังนี้ 

- ปัดเป็นหลักหน่วย 
- ปัดเป็นหลักสิบ 
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- ปัดเป็นหลักร้อย 
- กําหนดเป็นค่าคงที่ 
- ไม่มีการปัดเศษ 

17.  หลักเกณฑ์การคิด กรณมีีการผิดนัดชําระหนี้ 
17.1 ระบบสามารถทําการห้ามกู้เงินทุกประเภทของสมาชิกที่มีการผิดนัดชําระหนี้ 
17.2 ระบบสามารถกําหนดหลักเกณฑ์การผิดนัดชําระหนี้ได้ ดังนี้ 

17.2.1  ตามระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการผิดนัดชําระหนี้ 
17.2.2  ตามยอดหนี้ที่มีการผิดนัดชําระหนี้ 
17.2.3  ตามรอ้ยละขั้นตํ่าของยอดหนี้ที่มีการผิดนัดชําระหนี้ 
17.2.4  ตามจํานวนเงินขั้นตํ่าของยอดหนี้ค้างชําระ 

17.3  สามารถกําหนดเงื่อนไขการผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้ 
17.3.1  เป็นรายบัญชี 
17.3.2  รายประเภทบัญชีหลัก 
17.3.3  รายประเภทบัญชีย่อย 

17.4  สามารถกําหนดรูปแบบการผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้ 
17.4.1  คิดเป็นค่าธรรมเนียมปรับ 
17.4.2  คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยปรับเมื่อผิดนัดชําระหนี้ 
17.4.3  ทําได้โดย 2 วิธีข้างต้นรวมกัน 

18.  การขอผอ่นผันการชําระหนี้ 
18.1  สามารถเลือกขอผ่อนผนัการชําระหนี้เงินต้น หรอืเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ 
18.2  สามารถกําหนดระยะเวลาการผ่อนผันการชําระหนี้ได้ตามที่กําหนด 

19.  สามารถกาํหนดลําดับการตัดชําระหนี้แต่ละประเภท ตามที่สหกรณฯ์ กําหนดได้ 
20.  การรับรู้รายได้ ระบบสามารถส่งรายการตั้งและการกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับ ไปยังระบบงานบัญชีได้

ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กําหนด 
21.  ระบบต้องสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลเงินกู้ได้อย่างน้อย ดังนี้ 

21.1  ข้อมลูผูกู้้ ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ําประกัน 
21.2  ข้อมลูบัญชีผู้กู ้
21.3  ข้อมลูหลักประกันของแต่ละบัญช ี
21.4  ข้อมลูบัญชีของแต่ละหลักประกัน 
21.5  ข้อมลูยอดชําระเพื่อปิดบัญชี โดยสามารถระบุวันที่ ที่ต้องการปิดบัญชีได้ 
21.6 ข้อมูลยอดการรับชําระหนี้ โดยระบุวันที่ที่ต้องการทํารายการได้ 
21.7  ข้อมลูประวัติการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกู้ 

22.  ระบบการจัดการหลักประกัน 
22.1  สามารถกําหนด และบันทึกประเภทหลักประกันได้อย่างน้อยดังนี้ 

22.1.1  บุคคล/นิติบุคคล 
22.1.2  หุ้น 
22.1.3  บัญชีเงินฝาก 
22.1.4  ที่ดิน 
22.1.5  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
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22.1.6  ห้องชดุ 
22.1.7  สิทธิการเช่า 

22.2  สามารถนําหลักประกันหลายประเภทมาค้ําบัญชีเงินกู้บัญชีเดียวได้ 
22.3  สามารถกําหนดประเภทหลักประกันย่อยได้ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กําหนดได้ว่าเป็นอาคาร

พาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว หรืออื่น ๆ เป็นต้น 
22.4  สามารถเปลี่ยน/เพิ่ม หลักประกันที่ใชค้้ําประกันในแต่ละบัญชีได้ 
22.5  สามารถแก้ไขรายละเอียดหลักประกันได้ 
22.6  สามารถกําหนดอัตราส่วนของหนี้ต่อมูลค่าหลักประกันโดยแยกตามประเภทของหลักประกัน 
22.7  สามารถบันทึก เก็บประวัติ หรือแก้ไขข้อมูลวันที่และราคาประเมิน กรณีทบทวนราคาหลักประกันใหม่ได้ 
22.8  สามารถบันทึกวันครบกําหนดการจ่ายค่าธรรมเนียมการต่อประกัน ของหลักประกัน 
22.9  สามารถกําหนดระยะเวลา การทบทวนประเมิน (Revaluation) ราคาหลักประกันได้ 
22.10  สามารถเก็บภาพถ่ายของหลักประกันได้ 

23.  การติดตามหนี้ค้างชําระ 
23.1  สามารถพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนการค้างชําระหนี้จากระบบได้ 
23.2 สามารถส่งหนงัสือแจ้งเตือนการค้างชําระหนี้ทาง Email 
23.3 สามารถแจ้งเตือนการค้างชําระหนี้ทาง SMS 
23.4 สามารถแจ้งเตือนการค้างชําระหนี้ทาง LINE 
23.5  ระบบสามารถเก็บประวัติการติดตามหนี้และผลการติดตามหนี้ 

24.  ระบบการจัดช้ันลูกหนี้และคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
24.1 สามารถกําหนดเงื่อนไขการจัดช้ันลูกหนี้ และต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์

กําหนด 
25.  รายงาน 

25.1 มีรายงานประจําวัน ประจําเดือน รายไตรมาส และรายงานสิ้นปี ตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด 
25.2   มีรายงานสําหรับการควบคุมและตรวจสอบ 
25.3 มีรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเงินกู้ 
25.4 มีรายงานเกี่ยวกับข้อมูลหลักประกัน 
25.5 มีรายงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้ 
25.6 มีรายงานการจัดช้ันลูกหนี้ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 
25.7 มีรายงานเกี่ยวกับบัญชีลูกหนีท้ี่มีปรับโครงสร้างแยกจากลูกหนี้ปกติ 
25.8  มีรายงาน/หนังสือสําหรับลูกค้าอย่างน้อยดังนี้ 

25.8.1  รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินกู้ 
25.8.2  หนังสอืรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
25.8.3  หนังสอืแจ้งเตือนการชําระหนี้ 

26.  การแก้ไขหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ 
26.1  สามารถกําหนดวิธีการแก้ไขหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน           

ได้ อย่างน้อยดังนี้ 
- การผ่อนผันการชําระดอกเบี้ย 
- การผ่อนผันการชําระเงินต้น 
- การเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนชําระ 
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- การลดเงินงวดในการผ่อนชําระ 
- ชําระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน 
- ชําระเฉพาะเงินต้นบางส่วน 

26.2  สามารถบันทึกรายการบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
26.3  สามารถบันทึกสถานะบัญชีลูกหนี้ที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
26.4  สามารถบันทึกการจัดช้ันลูกหนี้ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

27.  การตัดบัญชีหนี้สูญ ใหส้ามารถตัดได้ทั้งบางส่วน และตัดทั้งจํานวน 
28. ระบบสามารถส่งออกข้อมูลเงินกู้ทั้งหมด ไปยังระบบนําส่งข้อมูลให้กับขอ้มูลเครดิตแหง่ชาติ ตามรูปแบบ

ที่สหกรณ์ฯ กําหนด โดยให้ยกเว้นเงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่ และเงินกู้ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ํา
ประกัน 

29. กรณีที่สหกรณฯ์ โอนหนี้ไปยังผู้ค้ําประกันเพื่อชําระหนี้แทนแล้ว ระบบต้องสามารถคํานวณดอกเบี้ยและ
เงินต้นที่ค้างชําระของผู้กู้สะสมไว้ได้ เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้นําส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ แต่ข้อมูลเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระดังกล่าวจะต้องไม่ถูกเช่ือมโยงไปยังระบบบัญชี 
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5 ระบบบัญชี 
 
 ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชี ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
1.  ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ขอบเขตงาน 
1.1.1 ระบบงานบัญชีแยกประเภท 
1.1.2 ระบบงานประมาณ 

2. ความต้องการทั่วไป 
 ระบบงานที่นําเสนอ จะต้องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เป็นระบบที่มีความเสถียร (Stability) รวมถึงสามารถรองรับการบันทึกรายการ การประมวลผล และการ
จัดทํารายงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
2.1 รองรับการบันทึกบัญชีคู่ 
2.2 รองรับการบันทึกจํานวนเงิน การประมวลผล และการจัดทํารายงานด้านจํานวนเงินได้ไม่น้อยกว่าหลัก

แสนล้านบาท และมีทศนิยมได้ไม่ตํ่ากว่า 4 หลัก สามารถค้นหารหัสบัญชี และชื่อบัญชีในระหว่างการ
บันทึกรายการ 

2.3 สามารถเปิด Period เพื่อบันทึกและประมวลผลรายการได้มากกว่า 1 Period 
2.4 ไม่สามารถทําการผ่านรายการ (Posted) ที่อยู่ใน Period ที่ปิดไปแล้วได้ 
2.5 สามารถคืนสถานะของรายการที่ผ่านรายการ (Posted) ไปแล้ว ในกรณีที่ยังไม่ปิด Period ได้ 
2.6 มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึก โดยยอดรวมด้านเดบิตต้องเท่ากับยอดรวมด้านเครดิต 
2.7 ระบบสามารถสร้างเลขที่สลิปสําหรับการบันทึกรายการบัญชีโดยอัตโนมัติ 
2.8 ระบบสามารถพิมพ์สลิปรายการที่ถูกบันทึกหรือ เช่ือมโยงข้อมูลจากระบบอื่นได้ 
2.9 ระบบสามารถกลับรายการที่บันทึกอัตโนมัติ โดยอ้างอิงเลขที่สลิปรายการที่บันทึกไว้เดิม 
2.10 ระบบสามารถเลือกรายการทางบัญชีต่างๆ ได้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายการและการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ตัวอย่างเช่น รายการที่ผ่านจากเจ้าหน้าที่การเงินประจําเคาน์เตอร์ เป็น
รายการรับเงิน จะผ่านมายังระบบบัญชีโดยเป็นยอดรวมของหมวดบัญชีช่ือเงินสด เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชี
เลือกดูรายละเอียดข้อมูล จะสามารถเห็นรายการยอดรวมเงินสดรับแยกตามเจา้หน้าที่การเงินประจํา
เคาน์เตอร์ได้ 

2.11 มี Audit Trail สําหรับตรวจสอบการทํารายการของผู้ใช้งานระบบ (สามารถเก็บรายละเอียดการทํา
รายการ เช่น ช่ือผู้ทํารายการ ข้อมูลที่มีการบันทึก/แก้ไข/ลบ วันที่ทํารายการ และเวลา และจัดทํา
เป็น Audit Trail ได้) 

2.12 สามารถกําหนดหัวข้อในการทํารายการต่างๆ ได้ เช่น หัวข้อการผ่านรายการบัญชี หัวข้อสําหรับการ
แก้ไขรายการ หัวข้อสําหรับการเพิ่ม หรือปรับปรุงผังบัญชี เป็นต้น 

2.13 สามารถกําหนดสิทธิการทํารายการของผู้ใช้งานให้ทําได้เฉพาะรายการในหน่วยงานของตนเท่านั้น 
2.14 สามารถป้อนข้อมูลรายการที่ไม่ได้เช่ือมโยงจากระบบอื่น 
2.15 การประมวลผลข้อมูลที่เช่ือมโยงกับระบบงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 
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2.16 สามารถประมวลผลรายการทันที หรือประมวลแบบ Batch กรณีที่มีการป้อนข้อมูลที่ไม่ได้เชื่อมโยง
จากระบบอื่น 

2.17 สามารถปรับรูปแบบรายงานทางการเงินตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานราชการ
กําหนดโดยผู้ใช้งาน 

2.18 สามารถจัดทําข้อมูลรายงานทางการเงินเพื่อส่งออกในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้ เช่น PDF File Excel File 
XML File 

2.19 มีเครื่องมือหรือโปรแกรมช่วยสร้างรายงานงบการเงิน ที่ผู้ใช้งานระบบสามารถจัดทําได้เอง 
 
ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1. ระบบบัญชีแยกประเภท  

1.1 การกําหนดข้อมูลพ้ืนฐาน  
1.1.1 สามารถสร้างผังบัญชีแบบยืดหยุ่น เพื่อแสดงผลแบบหลายมิติ และสามารถรวมยอดในแต่ละ

หมวดบัญชีย่อยและบัญชีหลักได้  
1.1.2 สามารถรองรับรหัสบัญชีได้ไม่น้อยกว่า 8 ตัว (digit) 
1.1.3 สามารถเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างระบบเงินฝาก ระบบเงินกู้ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน

ลักษณะ Bath Processing 
1.1.4 สามารถระบุสถานะของรหัสบัญชีได้ เช่น ใช้งาน หรือไม่ได้ใช้งาน และสามารถเปลี่ยนแปลง

สถานะได้ 
1.1.5 รองรับการเพิ่ม ลด และแก้ไขผังบัญชีได้  
1.1.6 สามารถกําหนดประเภทรหัสบัญชีได้ เช่น ประเภทบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย 

1.2 การบันทึกรายการ 
1.2.1 ระบบสามารถป้อนข้อมูลรายการทางบัญชีที่ไม่ได้เช่ือมโยงมาจากระบบอื่นได้ 
1.2.2 ระบบสร้าง Recurring Transaction และสามารถกําหนดให้ Post รายการโดยระบบแบบ

อัตโนมัติ หรือเป็นแบบ manual ได้ 
- สามารถกําหนดเวลาที่ให้ทํารายการได้ เช่น ทุกสิ้นวัน สิ้นเดือน สิ้นไตรมาส หรือสิ้นปี 
- สามารถกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทํารายการได้ 

1.2.3 สามารถกําหนดประเภทของรายการได้แก่ รายการปกติ รายการปรับปรุง รายการปิดบัญชี เป็น
อย่างน้อย 

1.2.4 สามารถกลับรายการทางบัญชีและแก้ไขรายการบัญชี ได้โดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิง เลขที่สลิปราย
การที่บันทึกไว้เดิม และป้องกันการกลับรายการบัญชีซ้ํารายการเดิมได้ 

1.2.5 รองรับการโอนปิดบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกําไรขาดทุน และปิดกําไรขาดทุน
เข้าบัญชีกําไรสะสมได้อัตโนมัติ 

1.2.6 สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการปิดงวดบัญชีทุกงวดภายในปีเรียบร้อยแล้วก่อนทําการปิดสิ้นปี
บัญช ี

1.2.7 สามารถยกยอดคงเหลือหลังการปิดบัญชีสิ้นปีสําหรับปีบัญชีใหม่โดยอัตโนมัติ 
1.2.8 สามารถบันทึกข้อมูลจากระบบงานอื่นที่เชื่อมโยงมาระบบบัญชีแยกประเภท โดยมีรายละเอียด

ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
- รหัสระบบงาน 
- รหัสบัญชี 
- คําอธิบายรายการ 
- เลขที่เอกสาร 
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- รหัสรายการ 
- รหัสผลิตภัณฑ์ 
- วันที่ทํารายการ 
- จํานวนเงิน (บาท) 

1.2.9 สามารถตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลก่อนผ่านรายการไปยังบัญชี
แยกประเภท 

1.2.10 สามารถบันทึกคําอธิบายรายการเดบิต และเครดิตแต่ละรายการได้ 
1.3 รายงาน 

1.3.1 สามารถเรียกดูรายงานทางจอภาพ พิมพ์เป็นรายงาน หรือส่งออกเป็นข้อมูลไฟล์ประเภทต่าง ๆ 
ได้ เช่น Text File PDF File และ Excel File 

1.3.2 สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ก่อนปิดบัญชีสิ้นเดือนจริง (Soft Close) 
1.3.3 สามารถพิมพ์รหัสบัญชี รหัสบัญชีย่อย และคําอธิบายรหัสทั้งหมด 
1.3.4 สามารถพิมพ์รายละเอียดข้อมูลของบัญชี หรือยอดรวมตามระดับของรหัสบัญชี 
1.3.5 สามารถพิมพ์รายงานงบการเงินต่างๆ เปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลาได้ 
1.3.6 สามารถพิมพ์รายงานงวดปัจจุบันและรายงานในงวดก่อนๆได้ตามต้องการ 
1.3.7 สามารถพิมพ์รายงานเปรียบเทียบรายการปัจจุบันกับรายการในปีก่อนๆ โดยแสดงผลต่างที่

เกิดขึ้นและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงได้ 
1.3.8 สามารถพิมพ์รายงานแยกตามข้อมูลต่างๆ ตามความเหมาะสมดังนี้ 

1.3.8.1 ช่วงของวันที่ 
1.3.8.2 หมวดบัญชี 
1.3.8.3 ช่วงของรหัสบัญชี 

1.3.9 สามารถพิมพ์รายการต่างๆ ได้ ดังนี้ 
1.3.9.1 รายงานประจําวัน 

- งบทดลอง ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยแสดงยอดยกมา รายการเคลื่อนไหว และ
ยอดยกไป 

- รายงานการบันทึกรายการบัญชีประจําวัน (สมุดรายวันทั่วไป) โดยแสดงข้อมูลที่
บันทึก วันที่บันทึก วันที่ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท 

- รายงานการบันทึกรายการที่เกิดซ้ําๆกัน (Recurring Transaction)  
- รายงานการกระทบยอดคงเหลือทางบัญชีกับข้อมูลจากระบบงานอื่นของสหกรณ์ 
เช่น ระบบสินเชื่อ 

- รายงานรายการบันทึกบัญชีที่เช่ือมโยงมาจากระบบงานอื่น 
1.3.9.2 รายงานประจําเดือน รายไตรมาส รายงวดครึ่งปี 

- งบทดลอง (เงื่อนไขแบบเดียวกับงดทดลองรายวัน) โดยแสดงยอดยกมา รายการ
เคลื่อนไหว และยอดยกไป 

- งบดุลโดยแสดงตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างน้อย 3 ช่วงเวลาเปรียบเทียบ 
- งบกําไรขาดทุน สามารถแสดงตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา
เปรียบเทียบกัน และแสดงเป็นอัตราร้อยละของรายการ 

- งบกระแสเงินสด 
- รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป 
- รายงานอื่นๆ ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ต้องการ 

1.3.9.3 รายงานสิ้นปี 
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- เหมือนกับรายงานประจําเดือน 
- รายงานรายการโอนรายได้และค่าใช้จ่ายไปบัญชีกําไรขาดทุน 
- รายงานหลังการปิดบัญชีสิ้นปี และยกยอดปีบัญชีใหม่ 
- รายงานงบการเงินประจําปี (รายละเอียดงบกําไรขาดทุน และงบดุล) แสดง 12 ช่อง
ตามเดือน 

1.3.9.4 รายงานเมื่อต้องการ 
- รายงานบัญชีแยกประเภทโดยแสดงยอดยกมา ยอดท่ีเกิดขึ้น ยอดคงเหลือตาม
ช่วงเวลาที่ต้องการ 

- รายงานรายการที่แก้ไข ปรับปรุง เลือกได้ตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการเช่น วันที่ทํา
รายการ หรือวันที่มีผลทางบัญชี 

2. ระบบงบประมาณ 
2.1 การกําหนดข้อมูลพ้ืนฐาน 

2.1.1 สามารถเชื่อมโยงผังรหัสบัญชีกับรหัสงบประมาณได้ 
2.1.2 สามารถกําหนดหมวดให้กับรหัสงบประมาณแต่ละตัวได้ 
2.1.3 สามารถกําหนดหมวดงบประมาณให้ประกอบด้วยรหัสบัญชี 1 บัญชี หรอืมากกว่า 1 รหัสบัญชี

รวมกันได้ 
2.2 การบันทึกรายการ 

2.2.1 สามารถบันทึกข้อมูลงบประมาณที่ได้รับอนุมัติครั้งแรกของปีงบประมาณ เข้าระบบได้ โดยมี
ข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ 
- วันที่บันทึกรายการ 
- รหัสงบประมาณ 
- รหัสบัญชี 
- รหัสหน่วยงาน 
- คําอธิบายรายการ 
- จํานวนเงิน (บาท) 
- รหัสโครงการ 
- ผู้อนุมัติงบประมาณ 
- วันที่อนุมัติงบประมาณ 
- มติครั้งที่ของคณะกรรมการ ที่มีการอนุมัติงบประมาณ 

2.2.2 สามารถบันทึกเพิ่ม ลด และโอนย้ายงบประมาณในระหว่างเดือน โดยมีข้อมูลอย่าง น้อย ดังนี้ 
- วันที่บันทึกรายการ 
- รหัสงบประมาณ 
- รหัสบัญชี 
- รหัสหน่วยงาน 
- คําอธิบายรายการ 
- จํานวนเงิน (บาท) 
- รหัสโครงการ 
- ผู้อนุมัติงบประมาณ 
- วันที่อนุมัติงบประมาณ 
- มติครั้งที่ของคณะกรรมการ ที่มีการอนุมัติงบประมาณ 
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2.2.3 สามารถบันทึกโอนย้าย เพิ่ม และลดงบประมาณระหว่างปีได้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายจริง ระบบจะตัด
ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติ 

2.2.4 สามารถโอนย้ายงบประมาณในบางหมวดบัญชีได้ และปิดไม่ให้ โอนย้ายในบางหมวดบัญชีได้ 
2.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

2.3.1 สามารถควบคมุงบประมาณได้แบบ 1 รหัสงบประมาณต่อ 1 รหัสบัญช ีหรือ 1 รหัส
งบประมาณต่อหลายรหัสบัญชี 

2.4 รายงาน  
2.4.1 สามารถเรียกดูรายงานทางจอภาพ พิมพ์เป็นรายงาน หรือส่งออกเป็นข้อมูลไฟล์ประเภทต่าง ๆ 

ได้ เช่น Text File PDF File และ Excel File 
2.4.2 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 
2.4.3 รายงานงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติประจําปีเปรียบเทียบกับงบประมาณปีก่อนและค่าใช้จ่าย

จริงของปีก่อน จําแนกตามประเภทรายการ 
2.4.4 รายละเอียดการใช้งบประมาณและยอดคงเหลือ จําแนกตามประเภทรายการ โดยเปรียบเทียบ

งบประมาณที่ถูกใช้จริงในแต่ละเดือนและสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2.4.5 รายงานเปรียบเทียบการเบิกใช้งบประมาณ กับงบประมาณที่ต้ังไว้ครั้งแรก และงบประมาณ

ปัจจุบัน (หลังจากมีการปรับเพิ่ม ลด และโอนย้ายงบประมาณ) 
2.4.6 รายงานค่าใช้จ่ายจริงที่เกินกว่างบประมาณที่ต้ังไว้ 
2.4.7 รายงานการเพิ่ม ลด แลโอนย้ายงบประมาณ โดยแสดงยอดงบประมาณอนุมัติครั้งแรก รายการ

เคลื่อนไหวการเพิ่ม ลด และโอนย้ายงบประมาณ (วันที่ทํารายการ ประเภทรายการ จํานวนเงิน 
บัญชีงบประมาณที่ได้รับโอน บัญชีงบประมาณที่โอนออกไปให้) และยอดคงเหลืองบประมาณ
ปัจจุบัน ตามเงื่อนไขเวลา ประเภทรายการที่กําหนด 

2.4.8 สามารถพิมพ์รายงานตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กําหนด เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี 
รายปี เป็นต้น 

2.4.9 สามารถพิมพ์รายงานรายละเอียดเป็นรายการ หรือยอดสรุปรวมของรายการงบประมาณ 
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6 ระบบเรียกเก็บรายเดือน 

 
 ขอบเขตการจัดทําระบบบรหิารงานสหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด ผูร้ับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบเรียกเก็บรายเดือน ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทัง้สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1. ระบบต้องสามารถกําหนดขอ้มูลพื้นฐานกอ่นทําการสรา้งข้อมูลเรียกเก็บรายเดือนได้ ดังนี้ 

1.1 สามารถกําหนดปฏิทินวันที่ต้องการสร้างข้อมูลเรียกเก็บรายเดือน และวันที่ประมวลผลการเรียกเก็บ
รายเดือน และบันทึกข้อมูลวันที่สร้างข้อมูลเรียกเก็บจริงลงฐานข้อมูลได้ 

1.2 สามารถกําหนดลําดับการหักเงิน และกําหนดรายการที่สามารถหักชําระได้บางส่วน 
No. Item Sequence Partial Payment 

Allowing Y/N 
1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 N 
2 ค่าประกันชีวิตกลุ่ม 2 N 
3 ค่าหุ้นรายเดือน  3 Y 
4 ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน 4 Y 
5 ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 5 Y 
6 ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 6 Y 
7 ดอกเบี้ยสวัสดิการ 7 Y 
8 เงินต้นของกู้ฉุกเฉิน 8 Y 
9 เงินต้นของกู้สามัญ 9 Y 
10 เงินต้นของกู้พิเศษ 10 Y 
11 เงินต้นของสวัสดิการ 11 Y 
12 ค่าประกันอัคคีภัย 12 Y 
13 เงินฝาก (ทุกประเภท เรียงตาม Product Code) 13 Y 
14 ค่าอื่นๆ 14 Y 
15 ค่า................ 15 N 
16 ค่า................ 16 N 
17 ค่า............... 17 N 
18 ค่า................ 18 N 
19 ค่า................ 19 N 
20 ค่า................ 20 N 

 
 หมายเหตุ 

• Y = สามารถทาํการหักชําระบางส่วนได้ 
• N = ไม่สามารถให้ทําการหักชําระบางส่วนได้ 
• กรณีที่มีเงินกู้หรือเงินฝากมากกว่า 1 ประเภทย่อย ใหแ้สดงรายการเรียกเก็บ และหักเงนิ โดย

เรียงตามลําดับของประเภทเงินฝากย่อย 
• กรณีเป็น N หรือไม่ยอมให้หกัชําระบางส่วน เงินที่ยังคงเหลือ ระบบจะต้องสามารถนําไปหักยอด

รายการเรียกเก็บรายการต่อไปได้ 
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ตัวอย่าง 
กรณีที่ 1 กรณหีักได้ไม่ครบ 
เรียกเก็บรายเดือน 100 บาท หักเงินเดือนสมาชิกได้ 95 บาท ดังนั้น รายการที่สามารถเรียกเก็บได้ 
ค่าหุ้น 90 บาท เศษ 5 บาท คืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ งวดถัดไปเรียกเก็บ 100 + ค้างจ่าย 10 บาท 
 
กรณีที่ 2 ทางสหกรณ์เรียกเก็บรายเดือนจากนาย ก โดยสามารถหักเงินเดือนจากบัญชีนาย ก เป็น
จํานวนเงิน 740 บาท สามารถหักเงินนาย ก ได้จริงเป็นจํานวนเงิน 300 บาท ดังนั้น สหกรณ์สามารถ
เรียกเก็บเงินนาย ก ได้ตามตารางด้านล่าง ในกรณีนี้ นาย ก ไม่สามารถจะทําการจ่ายประกันชีวิตได้ 
ระบบจะต้องทําการเรียกเก็บเงินรายเดือนในรายการถัดไป 

 
1.3 วิธีการหักเงินรายเดือน 

1.3.1 หักจากบัญชีเงินเดือน หรือเป็นการหัก ณ ทีจ่่าย 
1.3.2 หักจากบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ของสหกรณ์ โดยสามารถทํารายการหักจากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย์ได้มากว่า 1 บัญช ี

1.3.3 หักจากทั้ง 2 ประเภทรวมกัน 
1.3.4 ในหนึ่งรายการหัก สามารถหักรายการได้ทั้ง 2 แบบ 

1.4 สามารถกําหนดวิธีการหักเงินจากสมาชิกได้ 
1.4.1 สมาชิกหลัก สามารถหักจากบัญชีเงินเดือน หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (โดย

สามารถหักได้มากกว่า 1 บัญชี) หักจากทัง้ 2 ประเภทรวมกัน หรือในหนึ่งรายการ สามารถ
หักได้ทั้ง 2 แบบ 

1.4.2 สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการ สามารถหักจากบัญชีเงินเดือน หัก
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (โดยสามารถหักได้มากกว่า 1 บัญชี) หกัจากทั้ง 2 
ประเภทรวมกัน หรือในหนึ่งรายการสามารถหกัได้ทั้ง 2 แบบ 

1.4.3 สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัว สามารถหักจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกหลัก และ/
หรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ ์ 

 
2.  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของสมาชิกก่อนทําการสรา้งข้อมลูเรียกเก็บรายเดือน 

2.1 การเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (การเพิ่ม, ลดหุ้น, หยุดสง่ อื่นๆ) โดยสามารถกําหนดช่วงเวลาที่มี
ผลบังคับใช้ และสามารถทํารายการล่วงหน้าได้ 

2.2 การโอนย้ายสังกัดของสมาชิก สามารถทําโอนย้ายสังกัดล่วงหน้าได้ 
2.3 สามารถทําการหยุดเรียกเก็บรายเดือนชั่วคราวได้ กรณีสมาชิกมีการโอนย้ายสังกัดแต่ไม่ทราบสังกัด

ที่ชัดเจน โดยสามารถกําหนดช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ และสามารถทํารายการล่วงหน้าได้ 
2.4 สามารถระบุรายการเรียกเก็บอื่นๆ ได้ เช่น ค่าเสื้อ ค่าธรรมเนียมการใชบั้ตรเอทีเอ็ม เป็นต้น 
2.5  สามารถเปลี่ยนแปลงรายการเรียกเก็บเงินฝากรายเดือน โดยสามารถกําหนดช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ 

และสามารถทาํรายการล่วงหน้าได้ 
2.6 สามารถเปลี่ยนแปลงรายการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มได้ (เปลี่ยนแผนการประกันชีวิต

กลุ่ม) โดยสามารถกําหนดช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ และสามารถทํารายการล่วงหน้าได้ 
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2.7 สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่เป็นประกันภาคสมทบจาก
สมาชิกได้ 

2.8 สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลสญัญาเงินกู้ ยอดรวมของการจ่ายสําหรับแต่ละบัญชีเงินกู้ จะยอมให้ทํา
การแก้ไขยอดผ่อนชําระ อัตราดอกเบี้ย ผู้ค้ําประกันร่วม และเปอร์เซ็นต์การค้ําประกัน สําหรับบัญชี
เงินกู้ได้ 

2.9 กรณีสมาชิกมีเงินกู้มากกว่า 1 สัญญา และไม่สามารถชําระเงินได้เต็มตามจํานวนที่เรียกเก็บ ระบบ
จะทําการหักดอกเบี้ยทุกสัญญาเงินกู้ที่มีก่อน ส่วนที่เหลือนํามาหักต้นทุกสัญญาที่มีตามจํานวนเงินที่
เรียกเก็บได้จริงตามลําดับรายการที่ได้กําหนดไว้ 

 
ตัวอย่างกรณีไม่สามารถหักเงินจากการเรยีกเก็บได้ 
มีรายการเรียกเก็บ 5,000 บาท เงินต้น 3,000 บาท ดอกเบีย้ 2,000 บาท ไม่สามารถหักเงินสมาชิก
ได้ในเดือนนี้ ทางสหกรณ์จะต้องสามารถพิจารณาจาก 2 ทางเลือกในการเรียกเก็บเงินรายเดือนรอบ
ใหม่ ดังนี ้
1. เรียกเก็บตามงวดการผ่อนชําระทบเป็น 2 เดือน จํานวนเงิน 10,000 บาท 
2. เรียกเก็บทบเฉพาะดอกเบี้ย 2 เดือน ส่วนจาํนวนเงินต้นเก็บเฉพาะเดือนแรก = 4,000 + 3,000 

 
ทั้งนี้ระบบต้องสามารถกําหนดได้ว่าจะใช้วิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 เหมือนกันทัง้สหกรณ์ฯ และสามารถ
กําหนดได้เป็นรายสมาชิก 

 
3. การสรา้งข้อมลูเรียกเก็บประจําเดือน 

3.1 รายการที่ต้องทําการเรียกเก็บรายเดือน มีดังนี้ 
3.1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

 
กลุ่มสมาชิก ค่าธรรมเนียม 

แรกเข้า 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
กรณีลาออกสมัครใหม ่

กลุ่มสมาชิกหลัก 100 100 
กลุ่มสมาชิกสมทบ 100 1,000 
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 0 0 
กลุ่มสมาชิกโครงการ 0 0 

   
3.1.2 ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม 

- ค่าเบี้ยประกันชีวิตของสมาชิกหลัก 
- ค่าเบี้ยประกันชีวิตของประกันภาคสมทบ (รวมยอดของแต่ละบุคคล เช่น บิดา มารดา บุตร) 
โดยรวมยอดการเรียกเก็บค่าประกันชีวิตในใบเรียกเก็บของสมาชิกหลัก 

3.1.3 ค่าหุ้นรายเดือน (ค่าหุ้นปกติ และค่าหุ้นค้างจ่าย) 
3.1.4 ดอกเบี้ยเงินกู้ 

- ดอกเบี้ยเงินฉุกเฉิน (แยกตามผลิตภัณฑ์) 
- ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (แยกตามผลติภัณฑ์) 
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- ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (แยกตามผลิตภัณฑ์) 
- ดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการ (แยกตามผลิตภัณฑ์) 

3.1.5 เงินต้นเงินกู้ 
- เงินต้นเงินกู้ฉุกเฉิน (แยกตามผลิตภัณฑ์) 
- เงินต้นเงินกู้สามัญ (แยกตามผลิตภัณฑ์) 
- เงินต้นเงินกู้พิเศษ (แยกตามผลิตภัณฑ์) 
- เงินต้นเงินกู้สวัสดิการ (แยกตามผลิตภัณฑ์) 

3.1.6 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 
3.1.7 ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองหนี้ 
3.1.8 ค่าอ่ืนๆ (รวมถึงค่า...... ที่ต้องการเพิ่มเติมในอนาคต) 
3.1.9 เงินฝากทุกประเภท 

- เงินฝากออมทรัพย์ (แยกตามผลิตภัณฑ์) 
- เงินฝากประจํา (แยกตามผลิตภัณฑ์) 

3.2  ระบบสามารถแจ้งสรุปข้อมูลการเรียกเก็บประจําเดือนล่วงหน้าไปยังแต่ละหน่วยงาน ให้ทําการหัก
เงินจากสมาชิกตอนสิ้นเดือน เพื่อนําส่งให้กับสหกรณ์ฯ 

3.3 การเลือกข้อมูลสําหรับการทาํรายการเรียกเก็บ ต้องสามารถเลือกได้ตามเง่ือนไข ดังนี้ 
3.3.1 ระบบสามารถกําหนดกลุ่มของสังกัดที่ทํารายการเรียกเก็บพร้อมกันได้ 
3.3.2 ระบบสามารถเลือกช่วงของสังกัดได้ 
3.3.3 ระบบสามารถเลือกช่วงของเลขที่สมาชิกได้ 
3.3.4 ระบบสามารถกําหนดวันที่เป็นสมาชิกได้ 
3.3.5 ระบบสามารถกําหนดวันที่เริ่มสัญญาเงินกู้ได้ 
3.3.6 ระบบสามารถเลือกวันที่คํานวณดอกเบี้ยถึง (วันที่ประมวลผลเรียกเก็บสิน้เดือน) ได้ 

3.4 ระบบสามารถเลือกข้อมูลสําหรับการทํารายการเรียกเก็บในแต่ละกลุม่สงักัด วันที่คํานวณดอกเบี้ย
ถึง (วันที่ประมวลผลเรียกเก็บสิ้นเดือน) ในแต่ละกลุ่มสังกัดได้ ตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด 

3.5 รายละเอียดข้อมูลรายการเรียกเก็บของสมาชิกที่ส่งให้กับหน่วยงาน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้ 
- ช่ือ-นามสกุลสมาชิก 
- หมายเลขพนักงาน 
- หมายเลขสมาชิก 
- หมายเลขบัตรประชาชน 
- จํานวนยอดเงินรวมของรายการที่เรียกเก็บทั้งหมด 
- วันที่เรียกเกบ็ 
- วันที่คํานวณดอกเบี้ยถึง 

3.6 ระบบสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลรายการเรียกเก็บไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกได้ ดังนี้ 
3.6.1 รูปแบบรายงาน 

- พิมพ์รายละเอียดข้อมูลรายการเรียกเก็บตามสังกัด โดยเรียงตามเลขที่สมาชิกในสังกัดหรือ
เรียงตามหมายเลขพนักงาน 
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- พิมพ์สรุปข้อมูลรายการเรียกเก็บตามสังกัด โดยเรียงตามเลขทีส่มาชิกในสังกัดหรือเรียงตาม
หมายเลขพนักงาน 

3.6.2 รูปแบบ File เช่น Excel File Text File CSV File เป็นต้น 
- ข้อมูลใน File จะแยกตามหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก 
- ข้อมูลใน File จะเป็นยอดสรุปการเรียกเก็บของสมาชิกในสังกัด โดยเรียงตามเลขที่สมาชิก 
หรือเรียงตามหมายเลขพนักงาน 

3.7 สามารถพิมพ์ใบเรียกเก็บตามช่วงสังกัด หรือช่วงเลขที่สมาชิก หรือช่วงของเลขที่ใบเรียกเก็บได้ 
3.8 รายละเอียดรายการในใบเรียกเกบ็ 

- สังกัด/งบงาน 
- เลขที่ใบเรียกเก็บ 
- วันที ่
- สมาชิกเลขที ่
- ช่ือ-สกุล 
- ทุนเรือนหุ้นยกมาต้นปี 
- ทุนเรือนหุ้นสะสม 
- รายละเอียดรายการ 
- งวดที่ 
- เงินต้น 
- ดอกเบี้ย 
- รวมเป็นเงิน 
- เงินต้นคงเหลือ 
- ยอดเงินรวมของใบเรียกเก็บ 
 

4. การประมวลผลเรียกเก็บสิน้เดือน 
4.1 ระบบสามารถรับข้อมูลรายการหักเงินจากต้นสังกัดในรูปแบบ File ต่างๆ ได้ เช่น Excel File Text 

File หรือ CSV File เป็นต้น 
4.2 ระบบสามารถเปิดให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ป้อนข้อมูลรายการที่ไม่สามารถหักเงินได้ หรือหักได้ไม่

ครบจํานวน เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้นําข้อมูลมาประมวลเรียกเก็บสิ้นเดือน 
4.3 ระบบสามารถประมวลผลเรยีกเก็บสิ้นเดือนในแต่ละกลุม่สังกัด ตามวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานต้น

สังกัดจริง ซึ่งอาจจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ได้ประมวลผลเรียกเก็บไว้หรือไม่ก็ได้ กรณีที่ได้รับเงินเร็ว
ขึ้นหรือช้าลง ระบบจะต้องมีการคํานวณดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ได้อย่างถูกต้อง 

4.4 ระบบสามารถตรวจสอบ File ข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ได้รับกับข้อมูลการเรียกเก็บสหกรณ์ 
ดังนี้ 
- ตรวจสอบยอดรวมทุกรายการที่เรียกเก็บได้ 
- ตรวจสอบยอดรวมทุกรายการที่เรียกเก็บได้แต่ละบุคคล 
- สหกรณ์สามารถป้อนข้อมูลเก็บเงินไม่ได้ของสมาชิกแต่ละรายเองได้ 
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4.5 ในขั้นตอนการชําระเงิน ระบบจะต้องเรียงลําดับรายการที่ต้องหักชําระตามที่ได้กําหนดไว้ ถ้าจํานวน
เงินที่เรียกเก็บมากกว่าจํานวนเงินที่ต้องหักชําระจริง ระบบจะคืนเงินให้ตามจํานวนที่เกินของแต่ละ
รายการ 

4.6 สหกรณ์จะคืนเงินเกินให้กับสมาชิก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
4.7 กรณีที่มีเงินคืนเงินกู้ ระบบสามารถเลือกได้ว่าจะนําไปชําระเงินต้นหรือโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย์ 
4.8 การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสมาชิก ระบบจะออกใบเสรจ็รบัเงินหลังจากการประมวลผลเรียกเก็บสิ้น

เดือน และต้องสามารถยกเลกิรายการในใบเสร็จบางรายการหรือยกเลิกทั้งใบเสร็จก็ได้ 
4.8.1 รายละเอียดรายการในใบเสรจ็รับเงิน 

- สังกัด/งบงาน 
- เลขที่ใบเสรจ็ 
- วันที ่
- สมาชิกเลขที ่
- ช่ือ-สกุล 
- ทุนเรือนหุ้นยกมาต้นปี 
- ทุนเรือนหุ้นสะสม 
- รายละเอียดรายการ 
- งวดที่ 
- เงินต้น 
- ดอกเบี้ย 
- รวมเป็นเงิน 
- เงินต้นคงเหลือ 
- ยอดเงินรวมของใบเสร็จ 

4.8.2 ระบบสามารถพิมพ์ใบเสร็จรบัเงินย้อนหลังได้ตามช่วงสังกัด ช่วงเลขที่สมาชิก หรือช่วงของ
เลขที่ใบเสร็จรบัเงิน ได้ 

4.9 กรณีสมาชิกนาํเงินที่ค้างชําระ มาชําระให้กับสหกรณ์ฯ ในระหว่างเดือน ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ทําการ
ประมวลผลเรยีกเก็บไปแล้ว ระบบจะต้องสามารถประมาณการได้ว่าสิ้นเดือนสมาชิกจะต้องชําระ
รายการเรียกเก็บรายเดือนจริงเป็นจํานวนเท่าใด (กรณสีมาชิกให้หักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ)  

 
5.  ข้อมูลรายการเรียกเก็บที่ได้รบัคืนจากหน่วยงานตน้สงักัด 

5.1 เรียกเก็บเงินได้ครบ 
5.2 กรณีเก็บเงินได้บางส่วน หรือเก็บเงินไม่ได้ ระบบต้องสามารถนําข้อมูลจํานวนเงินที่เก็บได้จาก

หน่วยงานต้นสังกัดมาชําระ โดยเรียงตามลําดับรายการที่กําหนดไว้ ส่วนที่ไม่สามารถเกบ็ได้จะต้ัง
เป็นรายการค้างชําระ 
5.2.1 ระบบสามารถออกจดหมายแจ้งเตือนให้สมาชิกมาชําระเงินส่วนที่ขาด โดยมีรูปแบบของ

จดหมายตามที่สหกรณ์ฯ กําหนด และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของจดหมายในภายหลังได้ 
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5.2.2 ระบบสามารถออกจดหมายแจ้งเตือนให้สมาชิกมาชําระเงินส่วนที่ขาด ในกรณีเงินส่วนที่ชําระ
ขาดเป็นเงินกู้ ให้ออกจดหมายแจ้งให้ผู้ค้ําประกันรับทราบด้วย โดยมีรูปแบบของจดหมาย
ตามที่สหกรณฯ์ กําหนด และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของจดหมายในภายหลังได้ 

5.2.3 กรณีที่มีการประมวลผลเรียกเก็บรอบใหม่ โดยมีการเรียกเก็บส่วนที่ค้างชําระเพิ่มไปแล้ว หาก
สมาชิกนําเงินส่วนที่ค้างมาชําระ ระบบจะต้องมีการประมวลผลเรียกเกบ็สิ้นเดือนได้อย่าง
ถูกต้อง และจะต้องคืนเงินส่วนที่เรียกเก็บเกิน โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก 

5.2.4 กรณีที่มีรายการเรียกเก็บได้ไม่ครบ หรือเกบ็ไม่ได้ ในเดือนถัดไปสหกรณ์จะเรียกเก็บดังนี้ 
- เงินค่าหุ้น ค่าประกันชีวิต ทบตามจํานวนเดือนที่เก็บไม่ได้จนถึงเดือนที่เรียกเก็บปัจจุบัน 
- ดอกเบี้ยเงินกู้ คิดตามจํานวนวันที่เก็บไม่ได้จนถึงเดือนเรียกเก็บปัจจุบัน 
- เงินต้นเงินกู้ จะเรียกเก็บเพียง 1 งวด หรือเรียกเก็บทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการกําหนดของ
สหกรณ์ฯ ซึ่งอาจส่งผลให้เกินงวดผ่อนชําระที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ฯ 

- เงินฝากเรียกเก็บ 1 งวด ไมม่ีการทบยอด 
 
6. การคืนเงนิ 

6.1 กรณีมีการกู้ระหว่างเดือน หรือชําระหนี้หมด ระบบสามารถกําหนดได้ว่า จะคืนเงินให้กับสมาชิกโดย
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ หรือสามารถนําเงินที่ต้องคืนให้กับสมาชิกมาชําระเป็นดอกเบี้ยหรือ
เงินต้นของเงินกู้ใหม่ได้ (กรณทีี่สมาชิกมีการกู้ใหม่ระหว่างเดือน) 

6.2 กรณีที่มีการชําระหนี้ระหว่างเดือนบางส่วน สหกรณ์ฯ จะคนืเงินในส่วนของดอกเบี้ยที่คํานวณไว้เกิน 
เช่น สมาชิกมาชําระหนี้บางส่วนในวันที่ 16 ของเดือน ในการประมวลผลเรียกเก็บสิ้นเดือนระบบ
จะต้องมีการคํานวณดอกเบี้ยใหม่ได้อย่างถูกต้อง และจะทําให้มีเงินคืนให้กับสมาชิกในส่วนของ
ดอกเบี้ย โดยสามารถโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือนํากลับไปชําระเงินต้นเงินกู้ได้ 

6.3 การคืนเงินสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ กรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพหลังการประมวลผลเรยีกเก็บราย
เดือน และสหกรณ์ฯ สามารถหักเงินจากสมาชิกได้ สหกรณ์ฯ จะต้ังเงินที่เก็บได้ดังกล่าวไว้ในบัญชี
เงินรอจ่ายคืน เพื่อคืนให้กับสมาชิก 

 
7. ลูกหนี้ตัวแทน 

7.1 ระบบสามารถสร้างกลุ่มสังกดัของลูกหนี้ตัวแทนได้ 
7.2 สามารถบันทึกข้อมูลการโอนย้ายสังกัดของสมาชิกในลูกหนี้ตัวแทนได้ 
7.3 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการรับเงิน-เช็ค จากกลุ่มสังกัดลูกหนี้ตัวแทนได้ 
7.4 ระบบสามารถยกเลิกรายการเรียกเก็บในระบบลูกหนี้ตัวแทนได้ 
7.5 ระบบสามารถป้อนข้อมูลรายการเงินรอจ่ายคืนในระบบลูกหนี้ตัวแทนได้ 
7.6 ระบบสามารถสรุปรายการเรียกเก็บจริง (กรณีที่มีสมาชิกย้ายสังกัด) รายการรับเงิน รายการรับเงิน

ไม่ครบ รายการรับเงินเกิน ตามกลุ่มสังกัดของลูกหนี้ตัวแทน ทางจอภาพ และสามารถพมิพ์เป็น
รายงานได้ 

7.7 ระบบสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลรายการลูกหนี้ตัวแทนย้อนหลังได้ 
7.8 ระบบสามารถคํานวณค่าสมนาคุณให้กับตัวแทนที่เก็บเงินให้กับสหกรณ์ฯ ตามจํานวนสมาชิกได้ 
7.9 ระบบสามารถสามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกหนีตั้วแทนไปยังระบบบัญชี เพื่อต้ังหนี้และการรับชําระหนี้

ในบัญชีลูกหนีตั้วแทน โดยต้องสามารถสรปุข้อมูลได้ ดังนี้ 
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- สรุปข้อมูลค่าธรรมเนียมแรกเข้า   
- สรุปข้อมูลค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม 
- สรุปข้อมูลค่าหุน้รายเดือน 
- สรุปข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 
- สรุปข้อมูลเงินต้นเงินกู้ทุกประเภท 
- สรุปข้อมูลค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 
- สรุปข้อมูลค่าเบี้ยประกันคุ้มครองหนี้ 
- สรุปข้อมูลค่าอ่ืนๆ (รวมถึงค่า...... ที่ต้องการเพิ่มเติมในอนาคต) 
- สรุปข้อมูลเงินฝากทุกประเภท 
- รวมถึงการสรุปข้อมูลที่เก็บไม่ได้ตามประเภทการเรียกเก็บด้วย 

 
8. รายงาน 

8.1 รายงานสรุปรายการเรียกเก็บโดยหักจากเงินเดือนหรือเงินฝาก (แยกตามรหัสสังกัด) 
8.2 รายงานรายละเอียดรายการเรียกเก็บ (แยกตามรหัสสังกัด) 
8.3 รายงานรายการเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
8.4 รายงานรายละเอียดเงินเกิน 
8.5 รายงานรายละเอียดเงินขาด 
8.6 รายงานรายละเอียดเศษหุ้น 
8.7 รายงานโอนเงินเกินเข้าบัญชีเงินฝาก 
8.8 รายงานสรุปยอดลูกหนี้ตัวแทนแยกตามกลุ่มสังกัด 
8.9 รายงานรายละเอียดลูกหนี้ตัวแทนที่เก็บเงินได้ไม่ครบตามกลุ่มสังกัด 

  
9. การแจ้งเตือนกรณีไม่สามารถหักเงินตามรายการเรียกเก็บได้ 

10.1 ระบบสามารถส่งข้อความสั้น (SMS) ส่งข้อความทาง LINE เพื่อแจ้งเตือนกรณีสมาชิกให้หัก
รายการเรียกเก็บผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณฯ์ และเงินในบญัชีไม่พอให้หกัชําระ 

10.2 ระบบสามารถส่งข้อความสั้น (SMS) ส่งข้อความทาง LINE เพื่อแจ้งเตือนหลังการประมวลผลสิ้น
เดือน สําหรับสมาชิกที่ให้หักจากบัญชีเงินเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝาก แต่หักได้ไมค่รบจํานวน 

10.3 ระบบสามารถสร้างและส่งจดหมายตามรูปแบบที่สหกรณฯ์ กําหนดทาง MAIL ให้กับสมาชิกกรณี
ให้หักรายการเรียกเก็บผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ และเงนิในบัญชีไม่พอให้หักชําระ 

10.4  ระบบสามารถสร้างและส่งจดหมายตามรูปแบบที่สหกรณฯ์ กําหนดทาง MAIL ให้กับสมาชิกหลัง
การประมวลผลสิ้นเดือน สําหรับสมาชิกที่ให้หักจากบัญชีเงินเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝาก แต่
หักได้ไม่ครบจาํนวน 
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7  ระบบควบคุมเงินสดและเช็ค 
 
  ขอบเขตการจัดท า ระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท า ระบบควบคุมเงินสดและเช็ค ให้สามารถใช้งานได้ ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
1 ความต้องการทางด้านการควบคุมเงินสด 
 ระบบต้องสามารถควบคุมและสนับสนุนงานการเงิน รวมถึงการรับ-จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่และการบริหาร
เงินสดในสหกรณใ์ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน 

1.1 การควบคุมเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ 
  การควบคุม เงินสดของ เคาน์เตอร์ ในการท าธุรกรรมฝาก –ถอน รับช าระเงินกู้  การจ่ายเงินกู้  การ
ช าระค่าหุ้นและอ่ืน ๆ ส าหรับการให้การบริการแก่สมาชิก ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1  เจ้าหน้าที่การเงินประจ าหน้าเคาน์เตอร์ สามารถมีเงินสดในลิ้นชัก คนละ 500,000 บาท 
1.1.2  ระบบสามารถส่งคืนเงินสดกรณีที่ มีเงินสดเกิน โดยเจ้าหน้าที่ ท าการส่งเงินสดคืนให้หัวหน้า   

    ฝ่ายควบคุมการเงิน 
1.1.3  ระบบสามารถยืมเงินสดระหว่างเคาน์เตอร์ได้ โดยบันทึกรายการยืมผ่านระบบ 
1.1.4  หัวหน้าการเงินสามรถดู รายละเอียด เงินสดในลิ้นชักของเจ้ าหน้าที่การเงินประจ าเคาน์เตอร์     

    ได ้
1.1.5  เจ้าหน้าที่การเงินประจ าเคาน์เตอร์สามารถดูรายละเอียดเงินสดในลิ้นชักของตนเองได้ 
1.1.6  ระบบสามารถแยกประเภทของ ธนบัตร เหรียญ ในการท ารายการต่าง ๆ ได้ 
1.1.7  สามารถแสดงผลทางจอภาพข้อมูลรายละเอียดและสรุปรายการเทียบกับเงินสดในลิ้นชักได ้
1.1.8  สามารถออกรายงานรายละเอียดข้อมูลเงินสด เพื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินในลิ้นชักได้ 
1.1.9  สามารถก าหนดการถือเงินสดในลิ้นชักของเจ้าหน้าที่การเงินประจ าเคาน์เตอร์ได้ 
1.1.10  รายงาน 

   -  รายงานใบเบิกเงินสดประจ าวัน 
   -  รายงานใบยืมเงินระหว่างเคาน์เตอร์ 
   -  รายงานใบน าส่งเงินประจ าวัน 
   - รายงานการสรุปการรับ– จ่ายเงินสดประจ าวันแยกตามเจ้าหน้าที่การเงินประจ าเคาน์เตอร์ 

1.2  การควบคุมเงินสดย่อยประจ าวัน 
  สหกรณ์มีการควบคุมเงินสด ย่อยส าหรับ เบิกจ่ายระหว่างวัน ซึ่งเป็น การจ่ายค่าใช้จ่าย ที่เป็นเงินสด 
เช่น ค่าพาหนะ ค่าบริการ ค่าส่งเอกสาร ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1 เจ้าหน้าที่การเงิน สามารถเบิกเงินสดจากหัวหน้าการเงินได้ 
1.2.2 หัวหน้าการเงินสามรถดูรายละเอียดเงินสดในลิ้นชักของเจ้าหน้าที่การเงินประจ าเคาน์เตอร์ได้ 
1.2.3 เจ้าหน้าที่การเงินประจ าเคาน์เตอร์สามารถดูรายละเอียดเงินสดในลิ้นชักของตนเองได้ 
1.2.4 ระบบสามารถแยกประเภทของ ธนบัตร เหรียญ ในการท ารายการต่าง ๆ ได้ 
1.2.5 สามารถแสดงผลทางจอภาพข้อมูลรายละเอียดและสรุปรายการเทียบกับเงินสดในลิ้นชักได้ 
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1.2.6 สามารถออกรายงานรายละเอียดข้อมูลเงินสด เพื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินในลิ้นชักได้ 
ดังนี้  

 -  รายงานใบเบิกเงินสดประจ าวัน 
 -  รายงานใบน าส่งเงินประจ าวัน 

  -  รายงานการสรุปการ รับ – จ่ายเงินสดประจ าวันแยกตามเจ้าหน้าที่การเงินประจ า    
      เคาน์เตอร์ 

 
2 ความต้องการทางด้านการควบคุมเช็ค 
  ระบบสามารถสนับสนุนและควบคุมการรับ – จ่ายเช็คของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.1 การลงทะเบียนเช็ค 
2.1.1 ธนาคาร 
2.1.2 สาขาธนาคาร 
2.1.3 วันที่ท าการจัดซื้อ 
2.1.4 เลขที่ทะเบียนเช็คเริ่มต้น-สุดท้าย 
2.1.5 จ านวนฉบับต่อเล่ม 
2.1.6 เล่มที่เช็ค 

2.2 การสั่งจ่ายเช็ค 
2.2.1 ประเภทการจ่ายเช็ค 

2.2.1.1 จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกแยกตามประเภท (กู้ฉุกเฉิน, กู้สามัญ, กู้พิเศษ) 
2.2.1.2 จ่ายส าหรับกรณี สมาชิกถอนเงินฝากและระบกุารรับเป็นเช็ค 
2.2.1.3 จ่ายกรมบังคับคดี 
2.2.1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

2.2.2 ขั้นตอนการท าเช็คจ่าย 
2.2.2.1 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกรายการจ่ายและพิมพ์เช็ค 
2.2.2.2 บันทึกรายการในสมุดควบคุมเช็ค 
2.2.2.3 จ่ายเช็คให้กับสมาชิก หรือบุคคลภายนอก หรือน าฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้รับ 
2.2.2.4 บันทึกรายการในสมุดควบคุมเช็คเมื่อมีการจ่ายเช็คออกจากสหกรณ์ ในกรณี   

    ผู้รับมารับด้วยตัวเอง หรือ สหกรณ์น าฝากเช็คให้แก่สมาชิก 
2.2.2.5 ตรวจสอบสถานะการขึ้นเงินกับ Statement ของธนาคาร  
2.2.2.6 ท าการเปลี่ยนสถานะเช็ค 

2.2.3 ข้อมูลการท าเช็คจ่าย 
2.2.3.1 ชื่อธนาคาร 
2.2.3.2 ชื่อสาขาธนาคาร 
2.2.3.3 เลขที่เช็ค 
2.2.3.4 วันที่ท าจ่ายเช็ค 
2.2.3.5 วันที่ลงในเช็ค 
2.2.3.6 จ านวนเงิน 
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2.2.3.7 สั่งจ่ายเช็คในนาม 
- สมาชิก 
- บุคคลภายนอก 
- นิติบุคคล/องค์กร 

2.2.3.8 รายละเอียดการสั่งจ่าย 
2.2.3.9 หมายเหตุ 

2.3 การรับเช็ค 
2.3.1 ประเภทการรับเช็ค 

2.3.1.1 ค่าสินไหมประกันชีวิต 
2.3.1.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 
2.3.1.3 รายการเรียกเก็บประจ าเดือน 
2.3.1.4 รับช าระหนี้เงินกู้ 
2.3.1.5 อ่ืน ๆ 

2.3.2 ขั้นตอนการรับเช็ค 
2.3.2.1 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการรับเช็ค 
2.3.2.2 เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการน าฝากเช็คเข้าธนาคาร 
2.3.2.3 ตรวจสอบสถานะการข้ึนเงินกับ Statement ของธนาคาร 
2.3.2.4 ท าการเปลี่ยนสถานะเช็ค 

2.3.3 ข้อมูลการรับเช็ค 
2.3.3.1 ชื่อธนาคาร 
2.3.3.2 ชื่อสาขาธนาคาร 
2.3.3.3 เลขที่เช็ค 
2.3.3.4 วันที่รับเช็ค 
2.3.3.5 วันที่ลงในเช็ค 
2.3.3.6 จ านวนเงิน 
2.3.3.7 เช็คสั่งจ่ายเช็คในนาม 

- สมาชิก 
- บุคคลภายนอก 
- นิติบุคคล/องค์กร 

2.3.3.8 วิธีการรับเช็ค 
- รับทางไปรษณีย ์
- รับผ่านทางเจ้าหน้าที่ 

2.3.3.9 รายละเอียดการรับเช็ค 
2.3.3.10 หมายเหตุ 

2.4 การยกเลิกเช็ค 
2.4.1 ตรวจสอบสถานะการข้ึนเงินกับ Statement ของธนาคาร 
2.4.2 ท าการเปลี่ยนสถานะเช็ค 
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2.5 รายงาน 
2.5.1 รายงานการรับเช็ค 
2.5.2 รายงานการรับเช็คน าฝากธนาคาร 
2.5.3 รายงานการยกเลิกเช็ค 
2.5.4 รายงานการจ่ายเช็ค 
2.5.5 รายงานสถานะเช็ค 
2.5.6 รายงานรายละเอียดการลงทะเบียนเช็ค 

 
ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1 ระบบควบคุมเงินสด 

1.1 การก าหนดเงื่อนไขท่ัวไป 
1.1.1 สามารถรองรับสกุลเงินไทยได้ดังนี้ 

1.1.1.1 ธนบัตร 1,000,500,100,50,20,10 
1.1.1.2 เหรียญ 10,5,2,1,50 สตางค,์ 25 สตางค์  

1.1.2 สามารถรองรับจ านวนตัวเลขที่อยู่ใน Field เกี่ยวกับการเงินได้ ทั้งหมด 16 หลัก  
  แบ่งเป็น ตัวเลข 14 หลัก ทศนิยม 2 หลัก 

1.1.3 สามารถก าหนดการถือเงินสดในลิ้นชักของเจ้าหน้าที่การเงินประจ าเคาน์เตอร์ได้ 
1.1.4 ระบบสามารถแจ้งเตือน กรณีท่ีจ านวนเงินสด ในลิ้นชัก เกินวงเงินที่ก าหนดไว้  และก าหนด    

    จ านวนครั้งในการท ารายการหลังจากมีเงินสดในลิ้นชักเกินวงเงิน ไม่อนุญาตให้ท ารายการ 
  ต่อจนกว่าจะได้รับการอนุมัติหรือส่งเงินคืนให้กับหัวหน้าการเงิน 

1.1.5 สามารถตรวจสอบเงินคงเหลือแต่ละลิ้นชักเงินของเจ้าหน้าที่การเงินได้ เพ่ือควบคุมและ 
  บริหารเงินของสหกรณ์ 

1.1.6 สามารถแสดงผลทางจอภาพข้อมูลรายละเอียดและสรุปรายการเทียบกับเงินสดในลิ้นชักได้ 
1.1.7 ระบบสามารถสรุปรายการแยกตามประเภทรายการได้ 
1.1.8 ระบบสามารถแสดงรายละเอียดรายการตามประเภทรายการได้ 
1.1.9 ระบบสามารถรองรับ การส่งเงิน – และรับเงินจากธนาคาร หรือหน่วยงานภายนอกได้ 
1.1.10 สามารถก าหนดลิ้นชักเงินสดให้ผูกติดกับพนักงานที่ก าหนดไว้ได้ 
1.1.11 สามารถแก้ไขรายการเงินสดได้โดยผ่านการอนุมัติ 

1.2 การเปิดให้บริการ 
1.2.1 สามารถบันทึกการรับเงินสดจากธนาคารได้ 
1.2.2 สามารถตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือในแต่ละลิ้นชักได้ 
1.2.3 สามารถยืมเงินระหว่างลิ้นชักของเจ้าหน้าที่การเงินโดยมีข้อความแจ้งขอยืมเงินไปยัง  

   เคาน์เตอร์ที่ต้องการยืมเงิน และเคาน์เตอร์ที่ให้ยืมเงินสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการให้ยืม 
  เงินได้ 

1.3 การเบิก – คืน – ยืมเงินสด 
1.3.1 ระบบจะต้องบังคับให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติดังนี้ 

1.3.1.1 สามารถท ารายการเพ่ือขอเบิกเงินสด จากหัวหน้าการเงิน 
1.3.1.2 สามารถท ารายการเพ่ือส่งคืนเงินสด ให้กับหัวหน้าการเงิน 
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1.3.1.3 สามารถท ารายการยืมเงินสดระหว่างเคาน์เตอร์ได ้
1.3.2 เจ้าหน้าที่การเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการที่ท าได้อย่างน้อยดังนี ้

1.3.2.1 รายละเอียดการท ารายการ 
1.3.2.2 จ านวนเงินที่ท ารายการ 
1.3.2.3 บัญชีที่ท ารายการ 
1.3.2.4 การยกเลิกรายการ 

1.3.3 ระบบสามารถรองรับการนับจ านวนเงิน ในการส่งและรับ แยกตามประเภทของธนบัตร 
  และเหรียญได้ 

1.3.4 ระบบสามารถแจ้งเตือนในกรณีมีการยืมเงินสดระหว่างลิ้นชักได้ 
1.3.5 ระบบสามารถท าการตรวจสอบ การยืมเงินสดระหว่าง ลิ้นชักได้ 
1.3.6 ระบบสามารถพิมพ์เอกสารยืนยัน การเบิก – คืน – ยืมเงินสดได ้
1.3.7 ระบบสามารถแก้ไขหรือยกเลิกรายการการเบิก – คืน – ยืมเงินสดได ้

1.4 การปิดให้บริการ 
1.4.1 สามารถตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือในลิ้นชักของตนเองได ้(เจ้าหน้าที่ระดับเดียวกัน) 
1.4.2 สามารถตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือในลิ้นชักของตนเองและของเจ้าหน้าที่การเงินท่านอื่น

ได ้(หัวหน้าการเงิน) 
1.4.3 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการท ารายการทางการเงินได ้
1.4.4 สามารถตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือและนับเงินสดในลิ้นชักสิ้นวันได้ 
1.4.5 สามารถแสดงรายละเอียดรายการ การนับเงินสดในลิ้นชักได้ดังต่อไปนี้ 

1.4.5.1 วันที่ท ารายการ 
1.4.5.2 จ านวนเงินทั้งหมดในการท ารายการ 
1.4.5.3 ประเภทเงิน แยกตามชนิด 
1.4.5.4 สามารถระบุจ านวนเงินรวม 
1.4.5.5 สามารถระบุจ านวนนับตามชนิดของเงิน 
1.4.5.6 สามารถเปรียบเทียบระหว่างเงินสดที่ท ารายการกับเงินสดในลิ้นชักที่นับได้ 
   ซึ่งแยกรายละเอียดดังนี้ 

     - กรณีจ านวนเงินสดในลิ้นชักและจ านวนเงินสดที่ท ารายการตรงกัน 
      สามารถท าการปิดสิ้นวันได้ 

1.4.6 กรณีจ านวนเงินสดในลิ้นชักและจ านวนเงินสดที่ท ารายการไม่ตรงกัน ระบบต้องแสดง  
  จ านวนที่ไม่ตรงกันและไม่สามารถท าการปิดสิ้นวันได้ 

1.4.7 ระบบสามารถบันทึกรายการเงินขาดเงินเกินในลิ้นชักได้ 
1.4.8 สามารถส่งรายการเข้าระบบบัญชีแยกประเภท กรณีเงินสดในลิ้นชัก และเงินสดจากการท า  

  รายการไม่ตรงกัน (เงินขาด-เงินเกิน) 
1.4.9 การปิดสิ้นวัน เงินสดในแต่ละลิ้นชักต้องเท่ากับ 0 
1.4.10 สามารถตรวจสอบสถานะในการปิดลิ้นชักสิ้นวัน กรณีท่ียังปิดลิ้นชักไม่ครบทั้งหมดจะไม่  

  สามารถท าสิ้นวันได้ 
1.4.11 หลังจากท ารายการปิดสิ้นวันระบบต้องไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาท ารายการ 

  ทางการเงินได้ ยกเว้นการเรียกดูข้อมูล 
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2 ระบบควบคุมเช็ค 
2.1 การก าหนดเงื่อนไขท่ัวไป 

2.1.1 สามารถรองรับจ านวนตัวเลขที่อยู่ใน Field เกี่ยวกับการเงินได้ ทั้งหมด 16 หลัก  
  แบ่งเป็น ตัวเลข 14 หลัก ทศนิยม 2 หลัก 

2.1.2 สามารถแสดงรายละเอียดประวัติการสั่งจ่ายเช็คและการรับเช็ค 
2.1.3 สามารถแสดงข้อมูลสถานะของเช็ค 

2.1.3.1 0 = ขึ้นเงิน 
2.1.3.2 1 = รับเช็คแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน 
2.1.3.3 -1 = ยังไม่ได้รับเช็ค 
2.1.3.4 -2 = เช็คยกเลิกแล้ว 

2.2 สามารถบันทึกและพิมพ์เช็คได้ 
2.3 สามารถบันทึก ชื่อ–นามสกุล บริษัท หรือห้างร้านต่างๆ (นอกเหนือจากสมาชิกได)้ 
2.4 สามารถควบคุมเลขที่เช็คได้กรณเีป็นเช็คจ่าย 
2.5 สามารถแก้ไขรายการ ลบ หรือเพ่ิมเติม รายละเอียดอ่ืนภายในเช็คได้ในกรณีที่ยังไม่ได้พิมพ์เช็ค 
2.6 สามารถจัดท าทะเบียนคุมเช็ค รับ–จ่ายได ้
2.7 สามารถออกรายงานสรุปยอดการจ่ายเช็คและรับเช็คประจ าวันเพื่อเปรียบเทียบกับ Statement  

ของธนาคาร 
2.8 สามารถจัดพิมพ์เช็คได้ โดยรองรับเช็คได้หลายธนาคาร 

 
ความต้องการอ่ืน ๆ 
1 สามารถน าเข้าข้อมูล Bill Payment จากธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ธนชาต  โดยสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าและแก้ไขรายการที่ผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนได ้ก่อนการน าเข้าจริง 
2 ใช้ Application ธนาคาร ท ารายการ Bill Payment แบบ RealTime เฉพาะรายการฝากเข้าบัญชีออม

ทรัพย์สินมัธยัสถ์ (ภายใต้เงื่อนไขที่สหกรณ์ตกลงกับธนาคาร) 
3 การลงรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างธนาคารกับสหกรณ์ โดยเฉพาะบัญชีกระแส

รายวัน และบัญชีอื่น ๆ 
4 Cash Management การจ่ายเงินต่าง ๆ ผ่านธนาคารแบบ Online 
5 การท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
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8 ระบบการกําหนดสิทธิการใช้งาน 
 

 ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบการกําหนดสิทธิการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ความต้องการทางด้านระบบงาน 
 การกําหนดสิทธิการใช้งาน คือ การจํากัดความสามารถในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน โดยระบบ
จะต้องสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าจอการใช้งานใด หรือมีอํานาจการอนุมัติรายการได้หรือไม่ 
1.  การกําหนดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

1.1 ระบบต้องสามารถกําหนดรหัสผู้ใช้งาน (User Login) โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 ตัวอักษร รองรับ
อักษรภาษาไทย อักษรภาษาอังกฤษ ใหญ่หรือเล็ก ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ เช่น ; ! 1 & เป็นต้น 

1.2 การสร้างบัญชีรหัสผู้ใช้งาน (User Login) ระบบจะต้องมีการตรวจสอบไม่ให้มีการซ้ํากัน 
1.3 ระบบต้องมีการกําหนดรหัสผ่าน (Password) เพื่อการตรวจสอบตัวตนจริงผู้ใช้งาน โดยมีความยาว

อย่างน้อย 8  ตัวอักษร รองรับอักษรภาษาไทย อักษรภาษาอังกฤษ ใหญ่หรือเล็ก ตัวเลข หรืออักขระ
พิเศษ เช่น ; ! 1 & เป็นต้น 

1.4 ระบบต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และการถอดรหัสข้อมูล (Decryption) ของรหัสผ่าน 
โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลระบบ 

1.5 เมื่อผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่าน (Password) บนหน้าจอ ระบบจะต้องแสดงเป็น “*” หรือ “·” ที่หน้าจอ 
1.6 ระบบต้องมีการบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านในการใช้งานระบบครั้งแรก 
1.7 ระบบต้องมีการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password History) เพื่อป้องกันการกําหนด

รหัสผ่านซ้ํากันย้อนหลังอย่างน้อย 3 ครั้ง 
1.8 การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ระบบจะต้องให้ป้อนรหัสผ่านเดิม แล้วจึงป้อนรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง เพื่อการ

ตรวจสอบความถูกต้อง 
1.9 ระบบสามารถกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดในการเข้าใช้งานกรณีผู้ใช้งานป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หากเกิน

จํานวนครั้งที่กําหนดไว้ ให้ระบบล็อกรหัสของผู้ใช้งาน 
1.10 ระบบต้องสามารถเก็บจํานวนครั้งในการป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องของผู้ใช้งาน แต่ถ้าหากผู้ใช้งานมี

การป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องก่อนครบจํานวนครั้งที่กําหนดไว้ ให้ระบบล้างข้อมูลจํานวนครั้งในการ
ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โดยอัตโนมัติ 

1.12 ระบบต้องสามารถกําหนดวันครบอายุของรหัสผ่านได้ตามต้องการ และบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยน
รหัสผ่าน  

1.13  ระบบต้องสามารถกําหนดจํานวนวันสําหรับแจ้งเตือนผู้ใช้งานก่อนวันครบอายุของรหัสผ่านได้ 
1.14 ระบบต้องสามารถแจ้งวันเดือนปีที่ใช้งานล่าสุด และระยะเวลาที่เหลือที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน 

กรณีผู้ใช้งานไม่ได้เข้าใช้งานระบบจนถึงวันครบอายุรหัสผ่าน ให้ระบบล็อกรหัสผู้ใช้งานทันที เมื่อ
ผู้ใช้งานป้อนรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

2. การกําหนดการควบคุมระบบ โดย System Admin 
2.1 ระบบต้องสามารถจัดเก็บและแสดงรายละเอียดข้อมูลประวัติ วันที่ เวลาที่เริ่มใช้งานระบบ และเวลา

ออกจากระบบ กรณีป้อนรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านถูกต้อง 
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2.2 ระบบต้องสามารถจัดเก็บและแสดงรายละเอียดข้อมูลประวัติ วันที่ เวลา กรณีที่มีการป้อนรหัส
ผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 

2.3 ระบบต้องสามารถกําหนดเวลาปิดการใช้งาน เมื่อไม่มีการใช้งานภายในระยะเวลาที่กําหนดสําหรับ
ผู้ใช้งานนั้นๆ เช่น นาย ก ไม่ทํางานแล้ว แต่ลืม Log off ออกจากระบบเกิน 10 นาที ระบบจะ Log 
off ให้เอง 

2.4 สามารถเลือกบังคับปิดการทํางานของ User ได้ ดังนี้ 
2.4.1 แบบ Sign-off ช่ัวคราว 
2.4.2 แบบ Sign-off ถาวร 

2.5 ระบบสามารถกําหนดการระงับสิทธิผู้ใช้งานชั่วคราวได้ 
2.6 ระบบสามารถจัดเก็บ Log การทํางานของผู้เข้าระบบในกระบวนงานที่สําคัญ เช่น การค้นหา / แก้ไข

ประวัติลูกค้า (CUF) เป็นต้น 
2.7 ระบบสามารถจัดเก็บ Log การใชง้านของผู้ใช้ โดยจัดเก็บข้อมูลตามที่ พ.ร.บ. กระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ฯ 
2.8 ระบบสามารถจัดเก็บ Log ของระบบงานเพื่อตรวจสอบ เมื่อระบบทํางานผิดพลาด และมีระบบ

จัดการ Log File ได้อย่างน้อยดังนี้ 
2.8.1  สอบถามข้อมูล 
2.8.2  พิมพ์ข้อมูล 
2.8.3 Archive ข้อมูล 

2.9 มีระบบ Audit Trail Report ในการตรวจสอบการทํางานของผู้ใช้งานในการทํารายการต่างๆ เช่น 
การเพิ่มข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการลบข้อมูล 

2.10 มีระบบ Event ในการตรวจเช็คเหตุการณ์ในแต่ละวันว่ามีการทํารายการอะไรบ้างในระบบ 
2.11 ผู้ควบคุมระบบสามารถทําการ Kill Session ของผู้ใช้งาน ที่มีปัญหาการใช้งาน หรือมีการเข้าใช้งาน

ผิดปกติ 
 

3. การกําหนดสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ 
3.1 ระบบสามารถกําหนดสิทธิการใช้งานโดยกําหนดเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้ 
3.2 ระบบสามารถจัดกลุ่มผู้ใช้งาน และการเข้าถึงโปรแกรมในเมนูต่างๆ รวมถึง Permission ในการ

ทํางาน เช่น การเพิ่ม การลบ หรือการแก้ไข โดยการกําหนดเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลก็ได้ เมื่อผู้ใช้งาน
เข้าใช้งานระบบ จะเห็นเฉพาะระบบที่ตนเองรับผิดชอบ 

3.3 ระบบสามารถกําหนดการอนุมัติรายการว่าผู้ใช้งานระบบคนใด สามารถเห็นรายการที่อนุมัติแล้วหรือยังไม่
อนุมัติได้ 

3.4 สามารถกาํหนดระดับของผู้ใช้งาน (User Level) ให้กับประเภทรายการที่ทําผ่านระบบ 
3.5 สามารถเลือกอนุมัติรายการได้ ดังนี้ 

3.5.1 หน้าจอ Teller 
3.5.2 หน้าจอผู้อนุมัติ 

3.6 หน้าจอผู้อนุมัติสามารถใช้เครื่อง Back office หรือหน้าจอใดๆ ได้ โดยแสดงรายละเอียดของรายการ
ที่อนุมัติ 

3.7 ระบบต้องสามารถกําหนดระดับผู้ใช้งานให้สามารถเลือกทํารายการต่างๆ ตามท่ีผู้ควบคุมระบบกําหนด 
3.8 ระบบสามารถกําหนดระดับของผู้ใช้งานได้ และสามารถเปลี่ยนระดับของผู้ใช้ (User Level) ได้ 
3.9 สามารถกําหนดจํานวนเงินขั้นสูงในการทํารายการ ในแต่ละระดับของผู้ใช้งานได้ 
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9 ระบบลายมือชื่อและภาพ 
 

ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการระบบเก็บลายมือช่ือและภาพ ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
ความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ปัจจุบันข้อมูลลายมือชื่อและภาพ เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการแก่ทางสมาชิก เช่น บริการด้านเงินฝาก บริการด้านเงินกู้ รวมถึงบริการด้านสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น 
1  ความต้องการทางด้านลายมือชื่อและภาพ 

1.1  ระบบสามารถจัดเก็บภาพบัตรประชาชน ลายมือชื่อ และภาพเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
1.2  สามารถจัดเก็บภาพและลายมือชื่อตามระบบงาน ดังนี้ 

1.2.1  ระบบทะเบียนสมาชิก 
1.2.2  ระบบเงินฝาก  
1.2.3  ระบบเงินกู้ 
1.2.4  ระบบสวัสดิการ 

1.3 สามารถแสดงข้อมูลการจัดเก็บได้ดังนี้  
1.3.1  ระบบทะเบียนสมาชิก (ลายมือชื่อและภาพ) 

1.3.1.1 เลขที่สมาชิก  
1.3.1.2 ช่ือ-สกุล  
1.3.1.3 วันที่ทําการจัดเก็บ 
1.3.1.4 ผู้จัดเก็บ  
1.3.1.5 วันที่ทําการแก้ไข 

1.3.2  ระบบเงินฝาก (ลายมือชื่อ) 
1.3.2.1  เลขที่บัญชี 
1.3.2.2  วันที่ทําการจัดเก็บ 
1.3.2.3 ผู้จัดเก็บ 
1.3.2.4  วันที่ทําการแก้ไข 

1.3.3  ระบบเงินกู้ (ลายมือชื่อและภาพหลักประกัน เช่น หน้าโฉนด) 
1.3.3.1 ประเภทเงินกู้ 
1.3.3.2 เลขที่สัญญาเงินกู้ 
1.3.3.3 วันที่ทําการจัดเก็บ 
1.3.3.4 ผู้จัดเก็บ 
1.3.3.5 หลักประกัน 
1.3.3.6 รายละเอียดหลักประกัน  
1.3.3.7 วันที่ทําการแก้ไข 

1.3.4  หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ 
1.3.4.1 เลขที่หนังสือ 
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1.3.4.2 วันที่ทําการจัดเก็บ 
1.3.4.3 ผู้จัดเก็บ 
1.3.4.3 วันที่ทําการแก้ไข 
1.3.4.4 หมายเหตุ 

 

ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1 การกําหนดเงื่อนไขทั่วไป  

1.1  สามารถจัดเก็บลายมือชื่อ ภาพสมาชิก และเอกสารต่างๆ ลงระบบฐานข้อมูล 
1.2  สามารถรองรับการจัดเก็บภาพ ด้วยภาพสีหรือขาวดํา  
1.3  สามารถรองรับการจัดเก็บและแสดงข้อมูลภาพได้หลายประเภท เช่น  

1.3.1 JPG  
1.3.2 PNG  
1.3.3 BMP 
1.3.4 GIF 
1.3.5 TIF 

1.4 สามารถขยายและลดขนาดของภาพได้ เมื่อแสดงข้อมูลลายมือชื่อและภาพ 
1.5 สามารถกําหนดสิทธิการเข้าถึงลายมือชื่อ ภาพสมาชิก และภาพเอกสารต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
1.6 สามารถป้องกันไม่ให้ทําการคัดลอกลายมือชื่อและภาพเอกสารต่างๆ ที่นําเข้าระบบได้  
1.7 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลายมือชื่อและภาพได้  
1.8 อุปกรณ์หรือระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรูปภาพต้องสามารถรองรับภาพที่มีจํานวนมากในอนาคต

โดยไม่เกิดผลกระทบกับระบบ 
1.9  สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบจัดเก็บรูปภาพของสหกรณ์ได้ในอนาคต 

2 ความสามารถการจัดเก็บลายมือชื่อ ภาพสมาชิก และเอกสาร 
2.1  สามารถรองรับการจัดเก็บลายมือชื่อ ภาพสมาชิก และเอกสาร ดังนี้ 

2.1.1 ระบบทะเบียนสมาชิก  
2.1.2 ระบบเงินฝาก 
2.1.3 ระบบเงินกู้ 
2.1.4 ระบบสวัสดิการ 

2.2  สามารถเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ภาพสมาชิก และเอกสาร 
2.3  สามารถดูข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ภาพสมาชิก และเอกสาร 
2.4  สามารถค้นหาข้อมูลลายมือชื่อ และเอกสารจากเงื่อนไขเลขที่สมาชิก ช่ือสมาชิก  
2.5  สามารถค้นหาข้อมูลลายมือชื่อ และเอกสารจากเงื่อนไขเลขที่บัญชีเงินฝาก เลขที่สัญญาเงินกู้ 
2.6  สามารถจัดเก็บเง่ือนไขการสั่งจ่าย ตามความประสงค์ของลูกค้าได้  

2.6.1 เง่ือนไขการสั่งจ่ายร่วมกัน 
2.6.2 เง่ือนไขการสั่งจ่ายตามระดับวงเงิน  

2.7 ระบบสามารถรองรับการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเป็นเงื่อนไขในการสั่งจ่าย แทนลายมือชื่อได้  
2.8 ระบบสามารถเก็บบันทึกและแสดงลายมือชื่อปัจจุบันและประวัติลายมือชื่อ 
2.9 ระบบสามารถกําหนดวันที่เริ่มใช้และวันที่หยุดใช้ลายมือชื่อได้ 
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3 ความสามารถการจัดเก็บรูปภาพ  
3.1  สามารถรองรับประเภทของรูปภาพได้ดังนี้ 

3.1.1 รูปภาพสมาชิก  
3.1.2 รูปบัตรประชาชน  
3.1.3 ตราประทับ ตรานูน ของสมาชิกที่เป็นนิติบุคล  
3.1.4 เอกสารประกอบการขอกู้  
3.1.5 เอกสารที่เป็นหลักประกัน เช่น รูปบ้าน รูปแผนที่บ้าน เป็นต้น 

3.2 สามารถรองรับการจัดเก็บรูปภาพได้ ดังนี้ 
3.2.1 บัญชีเงินฝากทุกประเภท  
3.2.2 บัญชีเงินกู้ทุกประเภท 

3.3 สามารถเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ  
3.4 สามารถดูข้อมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงรูปภาพ  
3.5 สามารถค้นหาข้อมูลรูปภาพจากเงื่อนไขเลขที่สมาชิก หรือชื่อสมาชิก  
3.6 สามารถค้นหาข้อมูลรูปภาพจากเงื่อนไขเลขที่บัญชีได้  
3.7 ระบบสามารถเก็บบันทึกและแสดงรูปภาพปัจจุบันและประวัติรูปภาพ 
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10 ระบบสํารองและกู้คืนข้อมูล 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พิจารณาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและระบบงานสารสนเทศ 
จึงมีการกําหนดให้มีการสํารองข้อมูลโดยพิจารณาจากศักยภาพการรองรับระบบงานหลักของสหกรณ์ให้
สามารถทํางานต่อไปได้ ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติกับเครื่องแม่ข่ายหลัก หรือระบบคอมพิวเตอร์หลักเสียหายโดย
จะสามารถกู้คืนระบบงานข้อมูลหลักได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1 การสํารองข้อมูลภายในสหกรณ์ 

1.1 สามารถทําการสํารองข้อมูลทุกระบบงานทุกสิ้นวันหรือตามเวลาที่สหกรณ์กําหนดได้ โดยไม่ต้อง
หยุดการทํางานของระบบงานหลัก 

1.2 สามารถเลือกกู้คืนข้อมูลแยกตามระบบงานได้ 
2 การสํารองข้อมูลภายนอกสหกรณ์ (Disaster Recovery Site - DR Site) 

2.1 ข้อกําหนดทางด้านกายภาพ 
2.1.1 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองเพื่อให้บริการแก่สหกรณ์ ซ่ึง

ประกอบด้วย พื้นที่ติดต้ังเครื่องแม่ข่าย 
2.1.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองจะต้องมี ระบบสื่อสัญญาณ ระบบกระแสไฟฟ้า ระบบ

กระแสไฟฟ้าสาํรอง(UPS / Generator) โดยมีเครื่อง Generator อย่างน้อย 1 เครื่อง 
ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air 

2.1.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองต้องอยู่ห่างจากห้องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ในระยะรัศมีไม่น้อย
กว่า 10 กิโลเมตรข้ึนไป ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองอยู่ในระยะรัศมี 
10 กิโลเมตรจากห้องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐาน
ช้ีแจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดแหล่งที่มา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบการสื่อสาร ระบบกระแสไฟฟ้า โดยศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองของผู้
เสนอราคาและห้องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ ต้องไม่ใช้โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมาจากแหล่งเดียวกัน 

2.1.4 ผู้เสนอราคาต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถทํางานได้ 24 x 7 (24 ช่ัวโมง 7 วัน) 
เช่น ระบบแจ้งเตือนและระงับเหตุอัคคีภัย (Fire Suppression System) ระบบทําความ
เย็น (Air Conditioning) ระบบสํารองกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

2.1.5 ผู้เสนอราคาต้องมีระบบการบริหารจัดการด้านการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Security) ของศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
ที่ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Farm) เช่น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
กายภาพ (Physical Security) ต้องมีระบบสําหรับ ควบคมุติดตามตรวจสอบการเข้า-
ออก และสภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)  ระบบ
ควบคุมการเข้า-ออกศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง (Access Control System) เป็นต้น 

2.2 ข้อกําหนดของโปรแกรมระบบสํารองข้อมูล 
โปรแกรมระบบสํารองข้อมูลที่เสนอต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  
2.2.1 โปรแกรมสามารถสําเนาข้อมูล (Replication) บนเครื่องฐานข้อมูล และแอพลิแคชันที่เป็น

ฐานข้อมูล Oracle ไปยังเครื่องสํารองภายใน Site เดียวกัน หรือระหว่าง Site ได้ 
2.2.2 สามารถสําเนาข้อมูลแบบตลอดเวลา และแบบตั้งเวลา (Schedule) ได้ 
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2.2.3 ในกรณีที่การสื่อสารระหว่างเครื่องหลักกับเครื่องสํารองมีการติดขัด เช่น Band wind ตํ่า 
หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ต่อเนื่องสม่ําเสมอ จะต้องมีการสําเนาข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ใน 
Journal Folder ที่เครื่องหลักก่อนได้ จึงทยอยส่งข้อมูลต่อไป 

2.2.4 สามารถทํา Automatic Switch Fail Over สําหรับเคร่ืองแม่ข่ายฐานข้อมูล Oracle ได้ 
โดยผู้ใช้งานไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมใดๆ หลังจาก Fail Over ไปแล้ว  

2.2.5 สามารถทํา Network Redirections สําหรับเครื่องสํารองของฐานข้อมูล Oracle แบบ
เปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์, แบบเปลี่ยน IP Address และแบบเปลี่ยนค่า DNS ได้เป็น
อย่างน้อย และต้องทํางานร่วมกับ Bank Gateway ของสหกรณ์ โดยไม่ต้องมีการแก้ไขที่ตัว 
Gateway Server 

2.2.6 สามารถทดสอบข้อมูลบนเครื่องสํารองโดยไม่ต้องปิดเครื่องหลักได้ และสามารถล้างข้อมูลที่
ทดสอบรวมถึงคืนข้อมูลให้เหมือนก่อนหน้าการทดสอบได้  

2.2.7 สามารถกู้คืนฐานข้อมูล Oracle แบบนาที (CDP Recovery ) และตาม Checkpoint ของ 
Oracle ได้ รวมถึง Admin สามารถกําหนด Bookmark เพื่อใช้กู้คืนได้เอง 

2.2.8 ซอฟแวร์ต้องมี Dashboard ผ่านเว็บ รวมถึงรายงานส่วนกลางสรุปการสําเนาข้อมูล 
(Replication) และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบดไูด้โดยง่าย  

2.2.9 สามารถรองรับการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 2 เครื่อง  
2.3 ข้อกําหนดของโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล 

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ที่เสนอต้องมีคุณสมบัติ
อย่างน้อยดังนี้  
2.3.1 กรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลหลักของสหกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ 

คอมพิวเตอร์สํารองที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องสามารถทํางานแทนศูนย์หลักได้  
2.3.2 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สนับสนุนการทํางานแบบออบเจ็กต์ (Object 

Relational Database Management System) 
2.3.3 ต้องทํางานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows Server 
2.3.4 ต้องสนับสนุน เน็ตเวิร์คโพรโตคอลแบบ TCP/IP, HTTP, FTP และ Web DAV 
2.3.5 เป็นฐานข้อมูลที่มีระบบ Lock ข้อมูลในระดับ Row Level Locking ซึ่ง Database 

Engine กระทําได้เองโดยต้องไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม และต้องไมม่ีการเปลี่ยนไป
เป็นแบบ Page Locking ในกรณีที่มีการ Lock Record จํานวนมาก  

2.3.6 มีคุณสมบัติในการทํา Multi-version Read Consistency โดยไม่มีการอ่านข้อมูลแบบ 
Dirty Reads ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะถูกนําไปใช้ ที่ซึ่งผู้เป็น Readers และ 
Writers ของข้อมูลจะต้องไม่ block ซึ่งกันและกัน (ผู้อ่านขอ้มูล ไม ่block ผู้เขียนข้อมูล 
และผู้เขียนข้อมูลไม่ block ผู้อ่านข้อมูล) ดังนั้นเมื่อมี transaction ที่ทําการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลแต่ยังไมม่ีการ commit หรือ rollback ผู้ใช้งานอื่นจะต้องสามารถอ่านข้อมูลใน 
row นั้นได้ โดยเห็นข้อมูลของชุดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังไม่
มีการยืนยันการเปลี่ยนแปลง 

2.3.7 ผู้ใช้สามารถเรยีกข้อมูลเก่าทีถู่กลบและ COMMIT ไปแล้ว กลับมาได้โดยใช้ SQL 
command ได้เอง โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลฐานข้อมูล  

2.3.8 สามารถทําการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบจัด
เรียงลําดับภาษาไทย โดยเรียงตามลําดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย
โปรแกรมในการเรียงลําดับ (Sort) จะมีอยู่ใน Kernel ของระบบจัดการฐานข้อมูล ตาม
มาตรฐาน สมอ. 620-2533  

2.3.9 ต้องสามารถทํา Password Management ดังต่อไปนี้ได้บน Database Engine ที่
นําเสนอ 
2.3.9.1 กําหนดอายุการใช้งานของ Password  
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2.3.9.2 กําหนดจํานวนครั้งในการใส่ Password ผิด  
2.3.9.3 กําหนดการใช้ Password ซ้ํา 

2.3.10 มีกฎบังคับในการกําหนด Password ของ user เพื่อป้องกันการคาดเดา password โดย
ผู้บุกรุก 

2.3.11 ต้องสามารถรองรับการทํางานกับข้อมูลรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้ Character, 
Variable Character, Numeric, Date, BLOB, XML. Raw, Long Raw, RowID, 
URowID ได้ และต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็น LOB ได้ถึงระดับ Terabytes ได้ใน 
Field เดียวกัน ส่วนข้อมูลที่เป็น Long ได้ถึงระดับ Gigabytes 

2.3.12 สามารถพฒันาเว็บเพจ โดยใช้ Stored Procedures (PL/SQL Server Pages) 
2.3.13 สามารถทําการ Backup/Recovery ได้ ทั้งแบบ Online/offline รวมถงึการทํา 

Incremental Backup and Recovery  
2.3.14 สามารถรองรับจํานวนผู้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 10 users  
2.3.15 สามารถพัฒนา Script การสํารองข้อมูลทุกระบบฐานข้อมูลให้สามารถสํารองข้อมูลที่

สหกรณ์ออมทรัพย์กําหนด  
2.3.16 สามารถพัฒนา Script ในการกู้ข้อมูลทุกระบบบนฐานข้อมูลใหส้ามารถกู้ข้อมูลคืนได้

ครบถ้วนและถกูต้อง ตามช่วงเวลาที่ได้มีการสํารองข้อมูลไว้ 
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11  ระบบเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
 

 ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1 ระบบสามารถกําหนดข้อมลูพื้นฐานของการเลือกตั้งสมาชิก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 ระบบสามารถกําหนดเงื่อนไข การคิดจํานวนผู้แทนต่อกลุ่มเลือกต้ัง 
1.1.1 จํานวนสมาชิกต่อผู้แทน 1 คน เช่น จํานวนสมาชิก 50 คนต่อผู้แทน 1 คน 
1.1.2 เง่ือนไขการปัดเศษ ปัดขึ้น ปัดลง เมื่อมีเศษที่เหลือของสมาชิก เช่น 
     - เกินครึ่งหนึ่งของ 50 คือ 26 คน ปัดขึ้นเป็น 1 

- น้อยกว่าครึ่งหนึ่งคือน้อยกว่า 26 คน ปัดทิง้ 
1.1.3 จํานวนสมาชิกในกลุ่มจัดต้ังพิเศษต้องไม่น้อยกว่า 50 คน 

1.2 ระบบสามารถกําหนดรหัสและชื่อกลุ่มสมาชิกได้ 
  - ประเภทกลุ่มสมาชิก (กลุม่สมาชิกตามสังกัดหน่วยงาน, กลุ่มจัดต้ังใหม่) 
  - รหัสกลุ่มสมาชิก 
  - ช่ือกลุ่มสมาชิก 

1.3 ระบบต้องสามารถกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกตามสังกัดหน่วยงาน กับต้นสังกัดได้ 
 ตัวอย่างความสัมพันธ์ 

กลุ่มสังกัดเลือกต้ัง 
กลุ่ม 0206 กลุ่มสมาชิกสํานักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ 
กระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
กรม กรมป่าไม้ 
สํานัก สํานักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ 
จังหวัด เชียงราย 

  - หน่วยงานที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถกําหนดให้สมาชิกสังกัดกลุ่ม
เลือกต้ังระดับสํานัก 
  - หน่วยงานที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัดสามารถกําหนดให้สมาชิกสังกัดกลุ่มจังหวัด 

1.4 ระบบสามารถ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่ต้องการจัดต้ังกลุ่มใหม่ได้ โดยมีการกําหนด
กลุ่มข้อมลูดังนี้ 

  - รหัสกลุ่ม 
  - ช่ือกลุ่ม 
  - ผู้จัดต้ัง 
  - สถานที่ติดต่อ (ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณย์ี) 
  - หมายเลขสมาชิก 
  - ช่ือ- สกุล 
  - รหัสกลุ่มเลือกต้ังเดิม 
  - สังกัดหน่วยงาน (กระทรวง, กรม, สํานัก, ส่วน) 
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1.5 ระบบมีหน้าจอในการกําหนดรายการดึงข้อมูลเพื่อกําหนดความสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครเป็นผู้แทน
ประจําปีได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  - กลุม่เลือกต้ัง 
  - หมายเลขสมาชิก 
  - ช่ือ-สกุล 
  - รหัสประจําตัวพนักงาน 

1.6 ระบบสามารถแสดงรายการจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุม่เลือกต้ังได้ ตามเงื่อนไข 
  - กลุม่การเลือกต้ัง 

1.7 ระบบสามารถแสดงรายการประวัติการเลือกต้ังได้ 
  - รหัสกลุ่มเลือกต้ัง 
  - กลุม่เลือกต้ัง 
  - ปีเลือกต้ัง 
  - ช่ือ-สกุล 
  - คะแนนที่ได้ 

1.8 ระบบสามารถจัดเก็บประวัติเลือกต้ังประจําปี และสามารถลบข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีได้ 
   
2 การนําเขา้ข้อมูลสมาชิกจากต้นสังกัดเข้าระบบโดยผู้ใชง้าน 

2.1 ระบบมีหน้าจอในการ Import ข้อมูลบุคลากร (กระทรวง, กรม. สํานัก, ส่วน) เข้าระบบ 
2.2 ระบบสามารถกําหนดประเภทข้อมูลในการนําเข้า File Type เช่น TXT, CSV, Excel 
2.3 ระบบมีหน้าจอแสดงผลการนําเข้าข้อมูลโดยระบุ Success หรือ Fail 
2.4 กรณีที่ Success แสดงรายละเอียดจํานวน Records ทั้งหมดที่นําเข้าระบบ 
2.5 กรณีที่ Fail แสดงรายละเอียดจํานวน Records ทั้งหมดที่ไม่สามารถนาํเข้าระบบ 

 
3 ระบบสามารถป้อนข้อมลูสมาชิกที่ไม่สามารถนําเข้าข้อมูลบุคลากรจากต้นสังกัดได้ เช่น สมาชิก

เกษียณอายุ หรือสมาชิกจากหน่วยงานอื่นได้ 
 
4 ระบบสามารถคํานวณจาํนวนผู้แทนสมาชกิของแตล่ะกลุม่สมาชิกได้ และรายชื่อสมาชิกที่สงักัดกลุม่

สมาชิกได ้
 
5 การย้ายกลุ่มสงักัดสมาชิก 

5.1 ระบบสามารถแก้ไขกลุม่สมาชิกได้ โดยค้นหาจากเลขที่สมาชิกเพื่อโอนย้ายไปสมาชิกกลุ่มอื่นได้ 
5.2 ระบบสามารถกําหนดให้สมาชิกที่โอนย้ายแล้วไม่ถูกย้ายไปตามกลุ่มสังกดัหน่วยงาน กรณีมีการ

นําเข้าข้อมูลบุคคลากรจากต้นสังกัดครั้งใหม่ 
5.3 กรณีกลุ่มสมาชิกจัดต้ังใหม่ถูกยกเลิกกลุ่ม ระบบต้องสามารถย้ายสมาชิกกลับไปยังกลุ่มสมาชิกตาม

สังกัดหน่วยงานปัจจุบันได้ 
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6 ระบบสามารถป้อนข้อมลูผูส้มัครผู้แทนสมาชิกได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
6.1 รหัสกลุม่สมาชิก 
6.2 ช่ือกลุ่มสมาชิก 
6.3 ปีเลือกต้ัง 
6.4 เลขที่สมาชิก 
6.5 ช่ือ-สกุล 

 
7 ระบบสามารถป้อนข้อมลูผูส้มัครที่ได้รับการเลือกตั้งเปน็ผู้แทนสมาชิกได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

7.1 รหัสกลุม่สมาชิก 
7.2 ช่ือกลุ่มสมาชิก 
7.3 ปีเลือกต้ัง 
7.4 เลขที่สมาชิก 
7.5 ช่ือ-สกุล 
7.6 รูปถ่าย (จากระบบทะเบียนสมาชิก) 
7.7 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และที่อยู่สําหรับคํานวณค่าพาหนะ 
7.8 ตําแหน่งในกลุม่สมาชิก 
7.9 คะแนนที่ได้ 

 
8 ระบบสามารถป้อนข้อมลูผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งเปน็คณะกรรมการดําเนนิการได ้
 
9 การนําข้อมูลออกจากระบบ 

9.1 ระบบสามารถ Export ข้อมูลกลุ่มสมาชิกออกจากระบบได้ 
9.2 ระบบสามารถ Export ข้อมูลผู้สมัคร/ผูแ้ทน ออกจากระบบได้ 
9.3 ระบบสามารถกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง Part ที่นําข้อมูล Export ไปวางได้ 
9.4 ระบบสามารถกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล Export File Type เช่น TXT, CSV, Excel 
9.5 กรณีที่ Success แสดงรายละเอียดจํานวน Records ทั้งหมดที่นําออกจากระบบ 
9.6 กรณีที่ Fail แสดงรายละเอียดจํานวน Records ทั้งหมดที่ไม่สามารถนาํออกจากระบบ 

  
10 รายงาน 

สามารถแสดงผลทางจอภาพ พิมพ์ และนําข้อมูลออกเป็น File ได้ เช่น TXT, CSV, Excel, PDF 
10.1 รายงานความสัมพันธ์กลุ่มสมาชิก กลุ่มเลือกต้ัง กลุ่มสังกดั 
10.2 รายงานชื่อกลุ่มสมาชิก 
10.3 รายงานสรุปจํานวนสมาชิกและจํานวนผู้แทนในแต่ละกลุม่ได้ ตามกลุ่มการเลือกต้ัง 
10.4 รายงานรายละเอียดสมาชิก ตามกลุ่มการเลอืกต้ัง 
10.5 รายงานการย้ายกลุ่มสมาชิก 
10.6 รายงานรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้แทนสมาชิก 
10.7 รายงานรายชื่อผู้แทนสมาชิก 
10.8 รายงานประวัติผู้แทนสมาชิกของแต่ละกลุม่ 

106



10.9 รายงานรายละเอียดคณะกรรมการดําเนินการ 
- ชุดที่ (เริม่ต้น ปี สิ้นสุด ปี) 

 - รายละเอียดคณะกรรมการและการดํารงตําแหน่ง 
10.10 รายงานรายชื่อสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ 
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12 ระบบนําเข้าและส่งออกข้อมูล 
 
 ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบนําเข้าและส่งออกข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ความต้องการทางด้านระบบงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความจําเป็นในการส่งออกข้อมูลที่สําคัญจากระบบงานหลักเพื่อ
สนับสนุนการทํางานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ หรือเป็นการนําเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการลด
เวลาในการทํางานเจ้าหน้าที่ และทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 

- การส่งออกข้อมูลเรียกเก็บเงินรายเดือนไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
- การนําเข้าข้อมูลเรียกเกบ็เงินรายเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้าสู่ระบบงานของสหกรณ์ 
- การนําเข้าข้อมูล Bill Payment จากธนาคารต่างๆ เข้าสู่ระบบงานของสหกรณ์ฯ 
- การนําเข้าข้อมูลบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสนับสนุนระบบระบบเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก 

1    การนําเข้าและส่งออกข้อมูลในลักษณะ Batch Processing 
1.1 ระบบสามารถกําหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบ 
1.2 ระบบสามารถกําหนด เปลี่ยนแปลง ลบรายการการ Run Batch Processing ของการนําเข้าและ

ส่งออกข้อมูลตามช่วงเวลาการ Run Batch ที่กําหนดไว้ เช่น รายวัน รายเดือน และรายปี 
1.3 ระบบสามารถกําหนดประเภท File Type ในการนําเข้าและส่งออกข้อมูลได้ เช่น Txt File CSV 

File หรือ Excel File 
1.4 ระบบสามารถกําหนดตําแหน่งในการวาง File ที่นําเข้าและส่งออกข้อมูลได้ 
1.5 ระบบสามารถบันทึกสถานะเมื่อสิ้นสุดการ Run Batch ว่าสําเร็จ หรือไม่สําเร็จ 
1.6 ระบบสามารถบันทึกจํานวนรายการที่สามารถนําเข้าสําเร็จ และจํานวนรายการที่นําเข้าไม่สําเร็จ 

เมื่อสิ้นสุดการ Run Batch Processing 
1.7 ระบบสามารถบันทึกจํานวนรายการที่สามารถนําออกสําเร็จ และจํานวนรายการที่นําออกไม่สําเร็จ 

เมื่อสิ้นสุดการ Run Batch Processing 
1.8 ระบบสามารถบันทึกประวัติข้อมูลการนําเข้าและส่งออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.8.1  วัน เดือน ปี เวลาที่นําเข้าหรือส่งออกข้อมูล 
 1.8.2  ช่ือ File ที่นําเข้าหรือส่งออกข้อมูล 
 1.8.3  จํานวนรายการทั้งหมดที่นําเข้าหรือส่งออกข้อมูล รวมถึงสถานะของจํานวนรายการ 
1.9 ระบบสามารถลบข้อมูล (Purge Data) ประวัติการ Run Batch Processing ได้ตามสิทธิของ

ผู้ใช้งาน 
2 การนําเข้าและส่งออกข้อมูลในลักษณะ Online Processing 

2.1 ระบบมีหน้าจอในการเลือกนําเข้าหรือส่งออกข้อมูลแบบ Online Processing ตามสิทธิที่กําหนด 
2.2 ระบบสามารถกําหนดประเภท File Type ในการนําเข้าและส่งออกข้อมูลได้ เช่น Text File CSV 

File หรือ Excel File 
2.3 ระบบสามารถกําหนดตําแหน่งในการวาง File ที่นําเข้าและส่งออกข้อมูลได้ 
2.4 ระบบสามารถแสดงสถานะเมื่อสิ้นสุดการ Run Online Processing ว่าสําเร็จ หรือไม่สําเร็จ 
2.5 ระบบสามารถแสดงจํานวนรายการขณะที่มีการ Run Online Processing 
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2.6 ระบบสามารถแสดงจํานวนรายการที่สามารถนําเข้าสําเร็จ และจํานวนรายการที่นําเข้าไม่สําเร็จ เมื่อ
สิ้นสุดการ Run Online Processing 

2.7 ระบบสามารถแสดงจํานวนรายการที่สามารถนําออกสําเร็จ และจํานวนรายการที่นําออกไม่สําเร็จ 
เมื่อสิ้นสุดการ Run Online Processing 

2.8 ระบบสามารถบันทึกประวัติข้อมูลการนําเข้าและส่งออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.8.1  วัน เดือน ปี เวลาที่นําเข้าหรือส่งออกข้อมูล 
 2.8.2  ชื่อ File ที่นําเข้าหรือส่งออกข้อมูล 
 2.8.3  จํานวนรายการทั้งหมดที่นําเข้าหรือส่งออกข้อมูล รวมถึงสถานะของจํานวนรายการ 
2.9 ระบบสามารถลบข้อมูล (Purge Data) ประวัติการ Run Online Processing ได้ตามสิทธิของ

ผู้ใช้งาน 
2.10 ระบบต้องสามารถส่งออกข้อมูลจากระบบโดยทําเป็นรูปแบบของโปรแกรม เพื่อเลือกข้อมูลตามที่

สหกรณ์กําหนดจากฐานข้อมูลได้ 
3 รายงาน 

3.1 รายงานสรุปการนําเข้าและสง่ออกข้อมูล ตามเงื่อนไข 
3.1.1 ประเภทว่าเป็นการนําเข้าหรือส่งออกข้อมูล เช่น Batch Processing Online Processing 
3.1.2 หัวข้อการนําเข้าหรือส่งออกข้อมูล 
3.1.3  วัน เดือน ปี เวลาที่นําเข้าหรือส่งออกข้อมูล 
3.1.4  จํานวนรายการทั้งหมดที่นําเข้าหรือส่งออกข้อมูล รวมถึงสถานะของรายการ 
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13 ระบบประกันชีวิตและประกันภัย 
 

 ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบประกันชีวิตและประกันภัย ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้
งานอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1 ระบบสามารถกําหนดข้อมลูพื้นฐานของระบบประกันภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 สามารถกําหนดบริษัทที่ให้การประกันภัยได้ 
1.2 สามารถกําหนดประเภทประกันภัย ได้ดังนี้ 

1.2.1 ประกันชีวิตกลุ่ม 
1.2.2 ประกันชีวิตรายบุคคล 
1.2.3 ประกันภัยผู้ค้ําประกัน (ประกันคุ้มครองหนี้) 
1.2.4 ประกันอัคคีภัย 
1.2.5 ประกันสะสมทรัพย์ 
1.2.6 ประกันสุขภาพ 
1.2.7 ประกันอบัุติเหตุ 

1.3 สามารถกําหนดวิธีชําระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน รายปี หรือเป็นไปตามประเภทประกัน เช่น 3 ปีครั้ง
หรือจ่ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว  

1.4 สามารถกําหนดวิธีชําระเบี้ยประกันเป็นรายปี โดยมีวิธีคิดดังนี้ 
1.4.1 คิดรายปีโดยนับจากสมาชิกแต่ละราย หรือ 
1.4.2 คิดรายปีโดยกําหนดวันครบปีพร้อมกันทุกราย 

1.5 สามารถกําหนดเงนิสนับสนุนการชําระเบี้ยประกันจากสหกรณ์แตกต่างกันได้แต่ละประเภท และประเภท
ย่อย   

1.6 ระบบสามารถกําหนดผู้รับประโยชน์ของแต่ละประเภทประกันภัยได้ (แต่ละกรมธรรม์มีการแยก
ผู้รับผลประโยชน์)  

1.7 ประกันแต่ละประเภท ระบบสามารถกําหนดการชําระค่าเบี้ยประกันของสมาชิกได้ ดังนี้ 
1.7.1 เรียกเก็บโดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
1.7.2 เรียกเก็บโดยหักจากบัญชีเงินฝาก 
1.7.3 หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 
1.7.4 ชําระด้วยตนเองที่สหกรณ์หรือชําระผ่านธนาคาร 
1.7.5 กรณีประกันภาคสมทบ (ครอบครัวสมาชิก) สามารถหักจากเงินเดือนหรือบัญชีเงินฝาก

ของสมาชิกหลักได้  
1.8 ระบบสามารถแนบเอกสารทีจ่ําเป็นเกี่ยวกับการทําประกันได้ 

 
2 การทําประกันชีวิตกลุ่ม สามารถกําหนดรายละเอียดของแผนย่อยแต่ละแผนได้ ดังนี้ 
 - รหัสแผน 
 - ช่ือแผนประกัน 
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 - บริษัทที่รับทาํประกัน 
 - เลขที่กรมธรรม์ 
 - วงเงินคุ้มครอง 
 - ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ 
 - ประเภทสมาชิกที่สามารถทาํประกันได้ (สมาชิก, สมาชิกสมทบ, บุคคลในครอบครัว) 
 - ช่วงอายุของผู้ทําประกัน 
 - ภาระหนี้ (มี/ไม่มี) 
 - อัตราค่าเบี้ยประกัน 
 - อัตราที่สหกรณ์สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน 
 - วิธีการชําระค่าเบี้ยประกัน เช่น ประกันกลุ่มต้องชําระรายเดือน  
 - ตารางความสัมพันธ์ วันที่ป้อนใบคําขอ (วันที่ปัจจุบัน) กบัวันที่เริ่มคุ้มครอง 
 - ตารางความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ 
 - ระบบสามารถตรวจสอบการทําประกันซ้ําซ้อนในบริษัทเดียวกันได้ 
 
3 รายละเอียดของการประกันชีวิตรายบุคคล 
 - รหัสแผน 
 - ช่ือแผนประกัน 
 - บริษัทที่รับทาํประกัน 
 - ประเภทสมาชิกที่สามารถทาํประกันได้ (สมาชิก, สมาชิกสมทบ) 
 - ช่วงอายุของผู้ทําประกัน 
 - ภาระหนี้ (มี/ไม่มี) 
 - อัตราที่สหกรณ์สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน 
 - วิธีการชําระค่าเบ้ียประกันชีวิตรายบุคคล เช่น ชําระรายเดือน รายปี ราย 3 ปี หรือตามแต่ละประเภท
ของแผนประกัน 
 
4 รายละเอียดของการประกันภัยผู้ค้ําประกัน (ประกันคุ้มครองหนี้) 
 - รหัสแผน 
 - ช่ือแผนประกัน 
 - บริษัทที่รบัทาํประกัน 
 - ประเภทสมาชิกที่สามารถทาํประกันได้ (สมาชิกสมทบ) 
 - ช่วงอายุของผู้ทําประกัน 
 - ภาระหนี้ (มี)  
 - อัตราที่สหกรณ์สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน 
 - วิธีการคํานวณค่าเบี้ยประกันภัยตามยอดหนี้คงเหลือ 
 - วิธีการชําระค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ําประกันรายปี  
 
5 รายละเอียดของการประกันอัคคีภัย 
 - รหัสแผน 
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 - ช่ือแผนประกัน 
 - บริษัทที่รับทาํประกัน 
 - ประเภทสมาชิกที่สามารถทาํประกันได้ (สมาชิก, สมาชิกสมทบ, บุคคลในครอบครัว) 
 - ช่วงอายุของผู้ทําประกัน 
 - ภาระหนี้ (มี/ไม่มี) 
 - อัตราที่สหกรณ์สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน 
 - วิธีการชําระค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยเป็นรายปี หรือตามแต่ละประเภทของแผนประกัน 
 
6 รายละเอียดของการประกันสะสมทรัพย์ 
 - รหัสแผน 
 - ช่ือแผนประกัน 
 - บริษัทที่รับทาํประกัน 
 - วงเงินคุ้มครอง 
 - ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ 
 - ประเภทสมาชิกที่สามารถทาํประกันได้ (สมาชิก, สมาชิกสมทบ, บุคคลในครอบครัว) 
 - ช่วงอายุของผู้ทําประกัน 
 - วิธีการชําระค่าเบี้ยประกันสะสมทรัพย์เป็นรายปี หรือตามแต่ละประเภทของแผนประกัน 
 - อัตราที่สหกรณ์สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน 
 
7 รายละเอียดของการประกันสุขภาพ 
 - รหัสแผน 
 - ช่ือแผนประกัน 
 - บริษัทที่รับทําประกัน 
 - วงเงินคุ้มครอง 
 - ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ 
 - ประเภทสมาชิกที่สามารถทาํประกันได้ (สมาชิก, สมาชิกสมทบ, บุคคลในครอบครัว) 
 - ช่วงอายุของผู้ทําประกัน 
 - วิธีการชําระค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รายเดือน รายปี หรือตามแต่ละประเภทของแผนประกัน 
 - อัตราที่สหกรณ์สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน 
 
8 รายละเอียดของการประกันอุบัติเหตุ 
 - รหัสแผน 
 - ช่ือแผนประกัน 
 - บริษัทที่รับทาํประกัน  
 - วงเงินคุ้มครอง 
 - ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ 
 - ประเภทสมาชิกที่สามารถทาํประกันได้ (สมาชิก, สมาชิกสมทบ, บุคคลในครอบครัว) 
 - ช่วงอายุของผู้ทําประกัน 
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 - วิธีการชําระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ รายเดือน รายปี หรือตามแต่ละประเภทของแผนประกัน 
 - อัตราที่สหกรณ์สนับสนุนค่าเบี้ยประกัน 
9 บุคคลทีส่ามารถสมัครทาํประกันได้ 

9.1   สมาชิก แยกตามประเภทสมาชิก 
9.2   สมาชิกสมทบ แยกตามประเภทสมาชิกสมทบ 
9.3   บุคคลในครอบครัว แยกตามประเภทบุคคลในครอบครัว 

 
10 ระบบสามารถสร้างรหสัประจําตัวผู้ขอเอาประกัน (Insurance ID) สาํหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ได้โดยอัตโนมัติโดยใช้เลขทีเ่ดียวกันกับเลขที่สมาชิก และสามารถดึงขอ้มูลต่าง ๆ จากระบบสมาชิกได้ 
 
11 การป้อนใบคาํขอทําประกันสําหรบับคุคลในครอบครัว มีรายละเอียดดังนี ้
 -  รหสัประจําตัวผู้ขอเอาประกัน Insurance ID (ระบบสร้างให้โดยอัตโนมัติ) 
 -  ช่ือ นามสกลุ 
 -  วันเดือนปีเกิด 
 -  เลขที่บัตรประชาชน 
 -  ที่อยู่ 
 -  เบอร์โทรศัพท์ 
 -  E-Mail 
 -  เลขที่สมาชิกหลัก 
 -  ความสัมพันธ์กับสมาชิกหลัก 
 -  สามารถแนบ file สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือผู้รับโอน   
         ประโยชน์ 
  
12 ระบบสามารถแสดงข้อมูลประวัติการทาํประกันของแตล่ะบุคคลได ้

 
13 ระบบสามารถป้อนข้อมลูผูส้มัครทําประกนั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 -  รหสัประจําตัวผู้ขอเอาประกัน Insurance ID 
 -  เลือกประเภทการทําประกัน (ประกันกลุม่ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ) 
 -  เลือกบริษัทที่รับทําประกัน 
 -  เลือกแผนประกัน 
 -  กรณีประกันชีวิตกลุ่มวันที่เริ่มคุ้มครอง ระบบคํานวณให้อัตโนมัติจากตารางที่กําหนดไว้ ถ้าวันที่ปัจจุบัน  
      ไม่เกินวันทีใ่นตาราง ให้เริ่มคุ้มครองวันที ่1 เดือนหน้า ถ้าเกินให้เริ่มคุม้ครองวันที่ 1 เดือนถัดไป 
 -  กรณีประกันประเภทอื่น สามารถป้อนวันคุ้มครองและสิน้สุดความคุ้มครองเองได้ 
 -  เลือกวิธีการเรียกเก็บเงิน 
 -  แนบ file หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์เฉพาะบุคคลในครอบครัว  
 -  แนบ file ใบคําขอเอาประกัน 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบผูส้มัครประกันชวิีติโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนได้ 
 -  สามารถสมคัรทําประกันได้ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทประกัน  
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14 การเปลี่ยนแผนประกนักลุ่ม 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบอายุผู้ทําประกันตามเงื่อนไขของแต่ละแผนได ้
 -  ระบบสามารถตรวจสอบบุคคลทีส่ามารถสมัครทําประกนัตามเงื่อนไขของแต่ละแผนได้ 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบแผนประกันใหมต้่องไม่น้อยกว่าภาระหนี้เดิม 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแผนเนื่องจากบริษัทรอตรวจสอบข้อมูล 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแผนเนื่องจากบริษัทปฏิเสธการทําประกัน 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบเรียกดูประวัติ การเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ โดยแสดงวันที่เริ่มคุ้มครองตาม   
แผนใหม ่
 
15 การยกเลิกการทําประกัน 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบภาระหนี้ก่อนยกเลิกประกัน 
 -  ถ้าสมาชิกลาออกให้สามารถทํารายการยกเลิกการทําประกันทุกประเภทในระบบทะเบียนสมาชิก 
 -  ระบบสามารถยกเลิกประกันเนื่องจากบริษัทปฏิเสธการทําประกัน 
 -  ระบบสามารถใส่เหตุผลในการยกเลิกการทําประกันได้ 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบเรียกดูประวัติ การยกเลิกการทาํประกันได้ 
 -  ระบบสามารถตรวจสอบช่วงอายุแต่ละประเภทและแตล่ะแผนทีส่ิ้นสดุการประกันได้ 
 
16 นําข้อมลูส่งบริษัทประกัน  

-  ระบบสามารถสร้างข้อมูลประกันกลุ่มรายเดือนแยกตามบริษัท แยกตามกลุ่มผูท้ําประกันได้ หรือแยก  
   ตามแผนประกันได้ 

 -  ระบบสามารถสร้างข้อมูลประกันรายปีหรือตามรอบการชําระเบี้ยประกันตามบริษัท หรือแยกตามแผน 
     ประกันได้ 
 -  กรณีประกันภัยผู้ค้ําประกัน ระบบสามารถดึงข้อมูลจากระบบเงินกู้ เลขที่สมาชิก ช่ือ นามสกุล เลขที่  
     สัญญาใหม่ ภาระหนี้ รายละเอียดผู้ค้ําประกัน เรียงตามเลขทีส่ัญญาได้ 
 -  ระบบสามารถแสดงสถานะนําส่งข้อมูลได้ 
 
17 บริษัทตอบรบัการทําประกัน 
 - กรณีประกันกลุ่มระบบสามารถประมวลผลเปลี่ยนสถานะจากการนําส่งข้อมูลเป็นการตอบรับการทํา 
    ประกันได้ 
 -  กรณีประกันภัยผู้ค้ําประกัน ระบบสามารถนําเข้าข้อมูลกรมธรรม์ที่ได้รับจากบริษัทเข้าระบบได้ 
 -  กรณีประกันอื่นที่ไม่ใช่ประกันกลุ่มและประกันคุ้มครองหนี้ ระบบสามารถเข้ามากําหนดวันที่เริ่ม 
     คุม้ครอง และสิ้นสุดเองได้ 
  
18 เม่ือบริษัทปฏิเสธการทําประกัน 
 -  กรณีสมคัรประกันใหม่ระบบสามารถยกเลิกแผนการทําประกันได้ 
 -  กรณีบริษัทปฏิเสธการเปลี่ยนแผนระบบสามารถกลับไปเลือกแผนเดมิได้  
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19 วิธีการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกนั 
-  เรียกเก็บโดยหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
-  เรียกเก็บโดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถห์รือออมทรัพย์อเนกประสงค์ (สมาชิกฝากเอง  

     หรือมาจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน) 
-  หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ 
-  ชําระด้วยตนเองที่สหกรณห์รือชําระผ่านธนาคาร 
-  กรณีประกันภาคสมทบ (ครอบครัวสมาชิก) สามารถหักจากสมาชิกหลกัได้  
-  กรณีได้รับขอ้มูลชําระค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ําประกันปีต่อ ๆ ไป จากบริษัท สามารถนําข้อมูลเข้าระบบ 

     การเรียกเกบ็และประมวลผลได้  
 
20  วิธีการหักชําระรายการเรียกเก็บรายเดือน 

-  แยกรายการเรียกเก็บตามแต่ละกรมธรรม ์
 -  เก็บเงินได้ครบตามจํานวนที่เรียกเก็บ 
 -  เก็บเงินได้ไม่ครบตามจํานวนที่เรียกเก็บ (กรณีเก็บมากกว่า 1 กรมธรรม์) กรมธรรมท์ี่เก็บไม่ครบให้ทบ  

   ยอดในเดือนถัดไป   
 -  เก็บไม่ได้ให้ทบยอดในเดือนถัดไป 
 
21 การเวนคนืกรมธรรม ์  
 -  สามารถเวนคืนได้ทุกกรมธรรม์ยกเว้นประกันกลุ่ม 
 -  ระบบสามารถป้อนข้อมูลใบคําขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ (รหัสประจําตัวผู้ขอเอาประกัน, เลขที่กรมธรรม์  
 -  กรณีประกันภัยผู้ค้ําประกัน(กู้หักกลบสญัญาเดิม) ระบบสามารถสร้างขอ้มูลจากระบบเงินกู้  
     เลขที่สมาชิก ช่ือ นามสกลุ  เลขที่กรมธรรม์เก่า เลขทีส่ัญญาเก่า  
 -  กรณีประกันภัยผู้ค้ําประกัน(กู้หักกลบสญัญาเดิม) เมื่อบริษัทแจ้งยอดเงินที่เวนคืนมา ระบบสามารถนํา 
     ข้อมูลเข้าระบบได้  
 
22 ประเภทการขอรับเงนิสนิไหมทดแทน  
 -  เสียชีวิต 
 -  ทุพพลภาพ 
 -  สูญเสียอวัยวะ 
 -  สูญหาย 
 -  อื่นๆ 
 
23 วิธีการขอรบัเงินสนิไหมทดแทน  

23.1 ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดการทําประกันทุกประเภทได้ เช่น บริษัท แผนประกัน 
วงเงินคุ้มครอง วันเริ่มต้นคุ้มครอง วันสิ้นสดุ รวมระยะเวลาการทําประกัน (ปี เดือน) 

23.2 ระบบสามารถเลือกประเภทการขอรับสินไหมทดแทนประกันชีวิตกลุ่ม ดังนี้ 
 -  กรณีเสียชีวิต ระบบสามารถเลือกสาเหตุการเสียชีวิต (ป่วยหรืออุบัติเหตุ) จํานวนเงินสินไหม 
     ทดแทน (ระบบคํานวณอัตโนมัติตามแผนประกัน) วันที่เสียชีวิต 
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 -  กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ระบบสามารถเลือกสาเหตุทุพพลภาพ (ป่วยหรืออุบัติเหตุ) จํานวน 
     เงินสินไหมทดแทน (ระบบคํานวณอัตโนมัติตามแผนประกัน)  
 -  กรณีสญูเสียอวัยวะ ระบบสามารถเลือกสาเหตุการสูญเสียอวัยวะ เช่น ดวงตา แขน นิ้ว (ตาม 
     แผนประกัน) จํานวนเงินสินไหมทดแทน (ระบบคํานวณอัตโนมัติตามแผนประกัน) 
 -  กรณีสญูหาย จํานวนเงินสินไหมทดแทน (ระบบคํานวณอัตโนมัติตามแผนประกัน) 

23.3 ระบบสามารถทําหนังสือเพื่อขอรับสินไหมทดแทนประกันคุ้มครองหนี้ส่งให้บริษัทประกนัได้  
23.4 ระบบสามารถทําหนังสือเพื่อขอรับสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยส่งให้บริษัทประกันได้  
23.5 เมื่อบันทึกรายการเรียกสินไหม ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะ การทําประกันปกติเป็นสถานะ การ

ขอรับสินไหมทดแทน   
23.6 ระบบสามารถแนบ file เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหมทดแทน 
23.7 ระบบสามารถบันทึกวันที่ส่งเอกสารการขอรับสินไหมทดแทนได้ (คนละวนักับวันที่กรอกข้อมูล) 

  
24 การรับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน 
 -  ระบบสามารถเรียกดูข้อมลูรายละเอียดการทําประกันทุกประเภทได้ เช่น บริษัท แผนประกัน วงเงิน 
     คุม้ครอง วันเริ่มต้นคุ้มครอง วันสิ้นสุด รวมระยะเวลาการทําประกัน (ปี เดือน) 
 -  ระบบสามารถบันทึกข้อมลูทุนประกัน  ค่าเบี้ยที่หักไมค่รบปี ยอดสุทธิรับเงินสินไหมทดแทน ที่ได้รับ 
     จากบริษทัได้  
 -  ระบบสามารถบันทึกวันที่ได้รับเอกสารจากบริษัท 
 -  ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดเช็คที่ได้รับจากบริษัทประกัน 
 -  เมื่อบันทกึรายการรับเงินสินไหมทดแทน ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะจากขอรับสินไหมทดแทนเปน็รับ 
     สินไหมทดแทน 
 
25 การจ่ายสินไหมให้กับทายาท 

25.1 ระบบสามารถดึงยอดสุทธิรับเงินสินไหมทดแทน ป้อนยอดเงินรอจ่ายคืน ป้อนเงินปันผลเฉลี่ยคืน
ค้างจ่าย ป้อนภาระหนี้คงเหลือ ฯลฯ และคํานวณเงินที่เหลือได้ 

25.2 ระบบสามารถป้อนรายละเอียดผู้รับโอนประโยชน์ ได้ดังนี้ 
 - ลําดับที่  
 - ช่ือ - สกุล 
 - ความสมัพันธ์ 
 - ร้อยละที่ได้รบั   
 - จํานวนเงิน 
 - ธนาคาร สาขา เลขที่บัญช ี
   
26 รายงานที่ใช้ในระบบประกัน ทั้งหมดสามารถแสดงผลทางจอภาพ พิมพ์ และเรียกดูย้อนหลังได้ 

ประกอบด้วย 
 - รายงานรายละเอียดของการทําประกันแยกตามประเภทประกัน  ตามบริษัท ตามแผนประกัน 
 - รายงานผู้ขอเอาประกัน (Insurance ID) เรียงตามวันที่ 
 - รายงานการสมัครทําประกนัแยกตามประเภทประกัน  ตามบริษัท ตามแผนประกัน 
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 - รายงานการเปลี่ยนแผนประกันกลุ่มจากแผนเดิมเป็นแผนใหม ่
 - รายงานยกเลิกการทําประกัน  
 - รายงานใบปะหน้านําข้อมูลส่งบริษัทประกัน  
 - รายงานสรุปข้อมูลส่งบริษทัประกัน  
 - รายงานรายละเอียดข้อมูลส่งบริษัทประกัน  
 - รายงานสรุปการตอบรับการทําประกันจากบริษัท  
 - รายงานรายละเอียดการตอบรับการทําประกันจากบริษัท 
 - รายงานสรุปการปฏิเสธการทําประกันจากบริษัท  
 - รายงานรายละเอียดการปฏิเสธการทําประกันจากบริษัท 
 - รายงานประกันค้างจ่าย แยกตามประเภทประกัน  ตามบริษัท ตามแผนประกัน 
 - รายงานสรุปการเวนคืนการทําประกันจากบริษัท  
 - รายงานรายละเอียดการเวนคืนการทําประกันจากบริษัท 
 - รายงานผู้ยื่นขอรับสินไหมทดแทน แยกตามประเภทประกัน  ตามบริษทั ตามแผนประกัน 
 - รายงานใบปะหน้าหนังสือเรียกร้องเงินสินไหมทดแทน 
 - รายงานขอรับสินไหมทดแทน แยกตามประเภทประกัน  ตามบริษัท ตามแผนประกัน 
 - รายงานการรับสินไหมทดแทน แยกตามประเภทประกัน  ตามบริษัท ตามแผนประกัน 
 - รายงานเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงินสินไหมทดแทน(ส่งให้ทายาท) 
 - รายงานใบคาํร้องขอเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 
 - รายงานหนังสือรับเงินและค้ําประกันความเสียหาย 
 - รายงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้ผูร้ับโอนประโยชน์ 
 รายงานสําหรบัผู้บริหาร  
 - รายงานยื่นขอรับสินไหมทดแทนจากบริษทัประกัน  
 - รายงานที่บริษัทประกันจ่ายเงินสินไหมทดแทนใหส้หกรณ์  
 - รายงานการจ่ายสินไหมทดแทนใหท้ายาทผู้รับโอนประโยชน์ 
 - รายงานที่สหกรณ์ค้างจ่ายเงินสินไหมทดแทนคืนทายาทสมาชิก 
 - รายงานที่บริษัทค้างจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้สหกรณ ์
 
27 สําหรบัสมาชกิที่ไม่ได้ทําประกันเพิ่ม สหกรณ์ออกค่าเบีย้ประกันให้ทั้งหมด สามารถสร้างรายการค่า

เบี้ยประกัน 0 บาท ใหป้รากฏในหนา้ใบเรยีกเก็บและใบเสร็จรับเงินได ้
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14 ระบบสวัสดิการ 
 

ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบสวัสดิการ ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามท่ีสหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
และถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกทั้ง 19 
ระเบียบ รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
1 ระบบสามารถกําหนดข้อมลูพื้นฐานของระบบสวัสดิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 สวัสดิการทั่วไป 
1.1.1 ระบบสามารถกําหนดประเภทย่อยสวัสดิการทั่วไปได้ 
1.1.2 รายละเอียดการกําหนดประเภทย่อยสวัสดิการทั่วไป ประกอบด้วย 

- ช่ือสวัสดิการ 
- อายุการเป็นสมาชิก 
- วันที่เป็นสมาชิก/วันที่รับโอน (เพื่อคํานวณอายุการเป็นสมาชิก) 
- อายุสมาชิกที่สามารถรับทุนได้ 
- จํานวนเงินสวัสดิการ (สามารถกําหนดเพดานขั้นตํ่า/ขั้นสูงในการจ่ายเงิน)  
- กําหนดเวลาการยื่นขอทุน 
- ความถี่ในการให้ทุนต่อปี ต่ออายุการเป็นสมาชิก 
- สถานภาพสมาชิก 
- สูตรในการคํานวณเงินสวัสดิการ 
- สถานะในทะเบียนบ้าน 
- ประเภทการปฏิบัติหน้าที่ (ถึงแก่กรรม, ทุพพลภาพ, บาดเจ็บสาหัส) 
- ลักษณะการจ่ายเงิน (ครั้งเดียว, รายเดือน) 
- ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก (ต้องไม่ซ้ํา) 
- ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิต (ต้องไม่ซ้ํา) 
- เง่ือนไขในการให้ทุน (เพื่อกําหนดจํานวนเงินสวัสดิการ) 
- กําหนดช่วงเงินเดือนของสมาชิกผู้ขอรับทุนได้ 

1.2 สวัสดิการทุนการศึกษา 
1.2.1 ระบบสามารถกําหนดประเภทย่อยสวัสดิการทุนการศึกษาได้ 
1.2.2 รายละเอียดการกําหนดประเภทสวัสดิการทนุการศึกษา ประกอบด้วย 

- ช่ือสวัสดิการ 
- อายุการเป็นสมาชิก 
- วันที่เป็นสมาชิก/วันที่รับโอน (เพื่อคํานวณอายุการเป็นสมาชิก) 
- จํานวนเงินสวัสดิการต่อทุน (สามารถกําหนดเพดานขั้นตํ่า/ขั้นสูงในการจา่ยเงิน) 
- กําหนดเวลาการยื่นขอทุน 
- ความถี่ในการให้ทุน 
- สูตรในการคํานวณเงินสวัสดิการ 
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- จํานวนทุนที่ได้รับตามระดับช้ันการศึกษา 
- เกรดเฉลี่ยขั้นตํ่าตามระดับช้ันการศึกษา 
- กําหนดระดับช้ันการศึกษา 
- ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก (ต้องไม่ซ้ํา) 
- ตรวจสอบข้อมูลบุตร (ต้องไม่ซ้ํา) 
- กําหนดช่วงเงินเดือนของสมาชิกผู้ขอรับทุนได้ 

1.2.3 กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติทุนเรียนดี ระบบสามารถย้ายไปขอรับทุนอื่นได้ โดยอัตโนมัติ 
1.2.4 ระบบสามารถกําหนดการใหทุ้นเป็นแบบทกุปี หรือปีเว้นปี หรืออื่นๆได้ 

1.3 สวัสดิการที่สหกรณ์ให้โดยอัตโนมัติ (สมาชิกไม่ต้องยื่นคําร้อง) 
1.3.3 ระบบสามารถกําหนดประเภทย่อยสวัสดิการที่สหกรณ์ให้โดยอัตโนมัติ (สมาชิกไม่ต้องยื่นคํา

ร้อง) ได้ 
1.3.4 รายละเอียดการกําหนดประเภทสวัสดิการที่สหกรณ์ให้โดยอัตโนมัติ (สมาชิกไม่ต้องยื่นคําร้อง) 

ประกอบด้วย 
- ช่ือสวัสดิการ 
- อายุการเป็นสมาชิก 
- วันที่เป็นสมาชิก/วันที่รับโอน (เพื่อคํานวณอายุการเป็นสมาชิก) 
- อายุสมาชิกที่สามารถรับทุนได้ 
- จํานวนเงินสวัสดิการ (สามารถกําหนดเพดานขั้นตํ่า/ขั้นสูงในการจ่ายเงิน) 
- ความถี่ในการให้ทุน 
- สูตรในการคํานวณเงินสวัสดิการ 
- กําหนดช่วงเงินเดือนของสมาชิกผู้ขอรับทุนได้ 

 
2 การป้อนใบคาํขอรับทนุสวสัดิการทั่วไป มีรายละเอียดดังนี ้
 -  ช่ือสวัสดิการ 
 -  เลขที่คําขอรบัทุนสวัสดิการทั่วไป (อัตโนมัติ) 
 -  รหสัสมาชิก 
 -  ช่ือ นามสกลุ 
 -  วันเดือนปีเกิด 
 -  อายุการเป็นสมาชิก 
 -  วันที่เป็นสมาชิก/วันที่รับโอน (เพื่อคํานวณอายุการเป็นสมาชิก) 
 -  เง่ือนไขในการให้ทุน เพื่อแสดงจํานวนเงินสวัสดิการที่ได้รับ (ทุนสวัสดิการบ้านหลังใหม่) 
 -  จํานวนเงินสวัสดิการ 
 -  สถานภาพสมาชิก 
 -  สถานะในทะเบียนบ้าน 
 -  วุฒิการศึกษาที่ขอทุน 
 -  วันทีส่ําเร็จการศึกษา 
 -  สถาบันการศึกษา 
 -  ผู้ขอทุน  ช่ือ นามสกุล 
 -  ผู้รับทุน  ช่ือ นามสกุล 
 -  ช่ือ นามสกลุผู้เสียชีวิต หรือบุตรที่เกิดใหม่ 
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 -  รหสับัตรประจําตัวประชาชนผู้เสียชีวิต หรือบุตรที่เกิดใหม ่
 -  เลขที่บัญชีทีร่ับทุน 
 -  สามารถแนบ file ใบคําขอรับทุนสวัสดิการได้ 
 -  สถานะของใบคําขอรับทุน 
 
3 การป้อนใบคาํขอรับทนุการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
 - ช่ือสวัสดิการ 
 - เลขที่คําขอรบัทุนการศึกษา (อัตโนมัติ) 
 - อายุการเป็นสมาชิก 
 - วันที่เป็นสมาชิก/วันที่รับโอน (เพื่อคํานวณอายุการเป็นสมาชิก) 
 - อายุสมาชิกที่สามารถรับทุนได้ 
 - จํานวนเงินสวัสดิการ 
 - เกรดเฉลี่ยที่ได้ 
 - รหัสบัตรประจําตัวประชาชนบุตร 
 - ช่ือ นามสกุลบุตร 
 - สามารถแนบ file ใบคําขอรับทุนสวัสดิการได้ 
 - จํานวนทุนที่ได้รับตามระดับช้ันการศึกษา 
 - เกรดเฉลี่ยขัน้ตํ่าตามระดับช้ันการศึกษา 
 - สถานะของใบคําขอรับทุน 
 
4 การป้อนใบคาํขอรับทนุสวัสดิการที่สหกรณ์ให้โดยอัตโนมัติ (สมาชิกไม่ต้องยื่นคําร้อง) มีรายละเอียดดังนี ้
 - สมาชิกไม่ต้องยื่นใบคําขอ 
 - ระบบสามารถประมวลผลการรับทุนสวัสดิการได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด ตามประเภทสวัสดิการได้ 
 
5 การอนุมัติทุนสวัสดิการทุกประเภท 
 - ระบบมีขั้นตอนการอนุมัติทุนสวัสดิการ  
 - ระบบมีขั้นตอนการโอนเงินทุนสวัสดิการทีไ่ด้รับเข้าบัญชีเงินฝากให้กับสมาชิก 
 
6 ระบบสามารถเรียกดูประวัตกิารขอทุนสวสัดิการต่างๆ พร้อมรายละเอียดได้  

 
7 รายงาน 
 - ระบบสามารถพิมพ์รายงานการขออนุมัติทุนสวัสดิการได้ 
 - ระบบสามารถพิมพ์รายงานการขออนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการได้  
 - ระบบสามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดเงินสวัสดิการที่จ่ายให้สมาชิก ตามประเภทสวัสดิการ  
    โดยสามารถระบุเง่ือนไข เช่น ตามประเภทสวัสดิการ  
 - ระบบสามารถพิมพ์รายงานรายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการ โดยสามารถระบุเง่ือนไขตามเลขที่  
    สมาชิก และตามประเภทสวัสดิการ 
 - ระบบสามารถพิมพ์รายงานสรุปการขออนุมัติทุนการศึกษา ตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เงื่อนไข GPA ได้ 
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 - ระบบสามารถพิมพ์รายงานรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจําปี แยกตามระดับช้ัน ตามประเภท  
    ทุนการศึกษา 
 
8 สามารถบันทึกรายการและเก็บประวัติการให้ของขวัญสมาชิกในแต่ละปีได้  

- กําหนดของขวัญ 
- กําหนดการรับ 
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15 ระบบเชื่อมต่อ 
 

ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบเชื่อมต่อ ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ระบบเชื่อมต่อ (Interface) ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ 
1 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) 
2 ระบบส่งข้อความสั้น (SMS)  
3 ระบบสหกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต (ICOOP) 
4 ระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือ (MCOOP) 
5 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 
6 ระบบศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) 

 
ความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
1  ระบบเอทีเอ็ม (ATM)  

1.1  ระบบเอทีเอ็มต้องสามารถทํารายการได้ ดังนี ้
1.1.1  การสอบถามยอดเงินฝาก 
1.1.2 การถอนเงินฝาก 
1.1.3 การโอนเงินฝาก 

1.2  การเชื่อมต่อระบบเอทีเอ็มกับธนาคาร 
1.2.1 เช่ือมต่อกับธนาคารกรุงไทย โดยใช้บัตรเอทีเอ็มของธนาคาร 
1.2.2 เช่ือมต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้บัตรเอทีเอ็มของสหกรณ์ฯ ที่ทําร่วมกับธนาคาร 
1.2.3 เชื่อมต่อกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที โดยใช้บัตรเอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณ์ฯ ซึ่ง

สามารถทํารายการผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรงุไทย และธนาคารออมสิน 
1.3 การสมัครใช้บริการ รวมถึงการทําธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกผ่านระบบเอทีเอ็ม ธนาคารไทย

พาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที มีรายละเอียดดังนี้ 
1.3.1 การสมัครใช้บริการ 

1.3.1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
- เขียนคําขอใช้บริการเอทีเอ็ม พร้อมกับรูปถ่ายจํานวน 1 รูป 
- สหกรณ์ป้อนข้อมูลตามที่ธนาคารกําหนด และส่งข้อมูลให้ธนาคาร 
- ธนาคารเปิดบัญชี และออกบัตรเอทีเอ็มให้กับสมาชิก 
- สมาชิกไปรับบัตรเอทีเอ็ม และรหัสผ่าน ตามสาขาที่ธนาคารกําหนด 

1.3.1.2 ธนาคารกรุงไทย 
- เขียนคําขอใช้บริการเอทีเอ็ม 
- สหกรณ์ป้อนข้อมูลตามที่ธนาคารกําหนด และส่งข้อมูลให้ธนาคารตอนสิ้นวัน 
- ธนาคารดําเนินการผูกบัญชีสหกรณ์ฯ ของสมาชิกเข้ากับบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร 
- หากธนาคารพบข้อผิดพลาด จะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบผ่านทาง Mail 

1.3.1.3 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 
- เขียนคําขอใช้บริการเอทีเอ็ม 
- เจ้าหน้าที่เงินฝากทําการผูกบัญชีสหกรณ์ฯ เข้ากับบัตรเอทีเอ็ม 
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- สมาชิกจะได้รับบัตรเอทีเอ็ม และรหัสผ่าน  
1.3.2 การผูกบัญชีสหกรณ์ฯกับบัตรเอทีเอ็ม 

1.3.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
- บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 
- บัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร 
- ได้รับบัตรเอทีเอ็มใหม่ 

1.3.2.2 ธนาคารกรุงไทย 
- บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 
- บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารที่สมาชิกใช้อยู่ 
- เป็นบัตรเอทีเอ็มที่สมาชิกใช้อยู่ 

1.3.2.3 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 
- บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือบัญชีออมทรัพย์อื่น ตามทีสหกรณ์ฯ กําหนด 
- ได้รับบัตรเอทีเอ็มใหม ่

1.3.3 ค่าธรรมเนียมในการทําบัตรเอทีเอ็ม 
1.3.3.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

- สมาชิกหลักไม่มีค่าธรรมเนียมทําบัตรครั้งแรก 
- สมาชิกสมทบมีค่าธรรมเนียมทําบัตรครั้งแรก 200 บาท 
- กรณีทําบัตรครั้งต่อไปทั้งสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบมีค่าธรรมเนียมทําบัตร 200 
บาท 

- ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็มรายปี 200 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ 
1.3.3.2 ธนาคารกรุงไทย 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทําบัตรเอทเีอ็มเนื่องจากเป็นบัตรเอทีเอ็มของสมาชิกเอง 
13.3.3 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 

- สมาชิกหลักไม่มีค่าธรรมเนียมทําบัตรครั้งแรก 
- สมาชิกสมทบมีค่าธรรมเนียมทําบัตรครั้งแรก 100 บาท 
- กรณีทําบัตรครั้งต่อไปท้ังสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบมีค่าธรรมเนียมทําบัตร 100 
บาท 

- ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็มรายปี 150 บาท โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
1.3.4 ค่าธรรมเนียมในการถามยอดเงินคงเหลอืในบัญชี 

1.3.4.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

1.3.4.2 ธนาคารกรุงไทย 
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

1.3.4.3 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 
1.3.4.3.1 กรณีถามยอดคงเหลือที่ตู้ของสหกรณ์ฯ 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
1.3.4.3.2 กรณีถามยอดคงเหลือที่ตู้ของสหกรณ์ฯ อื่น 

- มีค่าธรรมเนียมในการถามยอดเงินคงเหลือในบัญช ีโดยสหกรณ์ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

1.3.4.3.3 กรณีถามยอดคงเหลือที่ตู้ของธนาคาร 
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- มีค่าธรรมเนียมในการถามยอดเงินคงเหลือในบัญช ีโดยสหกรณ์ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

1.3.5 ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากบัญชี 
1.3.5.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

- ในเขตจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน 
- ข้ามเขตสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการถอน 
- สมาชิกสามารถถอนเงินได้สูงสุดวันละ 50,000 บาท 

1.3.5.2 ธนาคารกรุงไทย 
- มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ 
- สมาชิกสามารถถอนเงินได้สูงสุดวันละ 50,000 บาทกรณีเป็นบัตรคลาสสิก และ
สามารถถอนเงินได้สูงสุดวันที่ 150,000 บาทกรณีเป็นบัตรทอง 

1.3.5.3 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 
1.3.5.3.1 กรณีถอนเงินที่ตู้ของสหกรณ์ฯ 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอน 
1.3.5.3.2 กรณีถอนที่ตู้ของสหกรณ์ฯ อื่น 

- มีค่าธรรมเนียมในการถอน โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
1.3.5.3.3 กรณีถอนที่ตู้ของธนาคาร 

- มีค่าธรรมเนียมในการถอน โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
1.3.6 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 

1.3.6.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
- ไม่สามารถทํารายการโอนเงินได้ 

1.3.6.2 ธนาคารกรุงไทย 
- มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ฯ ไปยังบัญชีธนาคาร โดยสมาชิกเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

- มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินบัญชีธนาคาร มายังบัญชีสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

- สมาชิกสามารถโอนเงินได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท 
1.3.6.3 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 

1.3.6.3.1 กรณีโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง หรือบัญชีของบุคคลอื่น ที่ ตู้ของ
สหกรณ์ฯ  
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอน 

1.3.6.3.2 กรณีโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง หรือบัญชีของบุคคลอื่น ที่ ตู้ของ
สหกรณ์ฯ อื่น 
- มีค่าธรรมเนียมในการโอน โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 

1.4 รายงาน 
1.4.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจากธนาคาร 
- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มขณะทํารายการของสหกรณ์ฯ 
- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจากระบบเงินฝากของสหกรณ์ฯ 

1.4.2 ธนาคารกรุงไทย 
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- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจากธนาคาร 
- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มขณะทํารายการของสหกรณ์ฯ 
- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจากระบบเงินฝากของสหกรณ์ฯ 

1.4.2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 
- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจากชุมนุมสหกรณ์ฯ 
- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มขณะทํารายการของสหกรณ์ฯ 
- รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจากระบบเงินฝากของสหกรณ์ฯ 

 
2 ระบบส่งข้อความสั้น  (SMS) 

รายละเอียดการให้บริการผ่านระบบส่งข้อความสั้น (SMS) ของสหกรณ์  
2.1 แจ้งเตือนสมาชิกที่ถอนเงินเกินจํานวนตามที่สหกรณ์กําหนด  หรือตามที่สมาชิกกําหนด ตามราย

บัญชีได้ 
2.2 แจ้งเตือนบัญชีไม่เคลื่อนไหว (ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากตามระยะเวลาที่สหกรณ์กําหนด)  
2.3 แจ้งเมื่อมีการทํารายการรับชําระ (Payment) ผ่านช่องทางการจ่ายเงิน  
2.4 แจ้งเมื่อมีการอนุมัติเงินกู้สามัญ (ทํารายการหลังจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก)  
2.5 แจ้งผู้ค้ําประกันก่อนการอนุมัติเงินกู้สามัญ  
2.6 แจ้งการทํารายการชําระพิเศษเงินกู้  
2.7 แจ้งการโอนเงินให้สมาชิกเมื่อถึงวันเกิดของสหกรณ์  
2.8 แจ้งการโอนเงินสําหรับของขวัญวันเกิดสมาชิก 
2.9 แจ้งสมาชิกเมื่อโอนทุนสวัสดิการต่าง ๆ 
2.10 แจ้งสมาชิกเมื่อโอนทุนบําเหน็จ 
2.11 แจ้งสมาชิกเมื่อโอนทุนอาวุโส 
2.12 แจ้งเมื่อมีการมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับสมาชิก 
2.13 แจ้งรหัส COOP-PHONE ให้กับสมาชิก 
2.14 แจ้งอนุมัติการใช้บัตร ATM กรุงไทย เพื่อถอนเงินสหกรณ์  
2.15 แจ้งเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก  
2.16 แจ้งรายละเอียดประกันชีวิต/อัคคีภัย (สมัคร, เปลี่ยนแผน) 
2.17 แจ้งเมื่อโอนทุนบําเหน็จให้กับสมาชิก (ตามเง่ือนไขของสวัสดิการ)  
2.18 แจ้งเมื่อโอนทุนอาวุโสให้กับสมาชิก (ตามเงื่อนไขของสวัสดิการ) 
2.19 แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ให้กับสมาชิก 
2.20 แจ้งเงินปันผลเฉลี่ยคืน 
2.21 OTP สําหรับการสมัครและเปลี่ยนรหัสผ่านบน ICOOP MCOOP 
2.22 แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านบน ICOOP MCOOP 
2.23 แจ้งเตือนให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อชําระรายเดือน 
2.24 แจ้งเตือนให้ชําระเงินส่วนที่ขาด หลังจากชําระรายเดือน 
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3 ระบบสหกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต (ICOOP) 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้มีเว็บไซท์สําหรับให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ เพื่ออํานวยความสะดวก

ในกรณีที่สมาชิกต้องการดูข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านทางเว็บไซท์ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา 

 
4 ระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือ (MCOOP) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้มีแอพพลิเคช่ันสําหรับให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ที่ใช้สมาร์ทโฟน เพื่อ
อํานวยความสะดวกในกรณีที่สมาชิกต้องการดูข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินผ่าน
ทางสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา 

 
5 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้มรีะบบตอบรับอัตโนมัติสําหรับให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในกรณีที่สมาชิกต้องการสอบถามข้อมูล รวมถึงสามารถขอกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบตอบรับ
อัตโนมัติได้ โดยมีรายละเอียดการให้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้  
5.1 กด 0 เปิดใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ 
5.2 กด 1 สอบถามค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝากคงเหลือ 

5.2.1 กด 1 สอบถามทุนเรือนหุ้น 
5.2.2 กด 2 สอบถามเงินกู้คงเหลือ 
5.2.3 กด 3 สอบถามเงินฝากคงเหลือ 

5.3 กด 2 สอบถามสิทธิการกู้เงินสามัญทั่วไป  
5.4 กด 3 สอบถามสิทธิค้ําประกันเงินกู้  
5.5 กด 4 สอบถามการอนุมัติเงินกู้  
5.6 กด 5 สอบถามรายการหักเงินเดือน  
5.7 กด 6 สอบถามเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
5.8 กด 7 ถอนเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์  

5.8.1 กด 1 ถอนเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชีออมทรัพย์พิเศษ  
5.8.2 กด 2 ถอนเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เพื่อระดมหุ้น  
5.8.3 กด 3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 

5.9 กด 8 เพื่อขอกู้เงินฉุกเฉิน   
5.10 กด 9 เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ  

5.10.1 กด 1 เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินฝากรายเดือนออมทรัพย์สินมัธยัสถ์  
5.10.2 กด 2 เปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นรายเดือน  
5.10.3 กด 3 เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน 

 
6 ระบบศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้มีระบบ Call Center สําหรับให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในกรณีที่สมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
คําถามในเวลาทําการของสหกรณ์ 

126



ความต้องการทางด้านระบบงาน 
1  ระบบเอทีเอ็ม (ATM) 

1.1 การสมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม 
1.1.1 ระบบต้องสามารถรองรับการให้บริการงานเอทีเอ็ม ที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ฯ ได้ 
1.1.2 ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลคําขอใช้บริการเอทีเอ็ม ตามรูปแบบที่กําหนด 
1.1.3 ระบบต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูล คําขอใช้บริการเอทีเอ็ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคาร 

ตามรูปแบบที่กําหนด 
1.1.4 ระบบต้องสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสถานะของบัญชีสมาชิกในการใช้งานร่วมกับบัตร

เอทีเอ็มของธนาคาร 
1.2 ค่าธรรมเนียม  

1.2.1 ระบบต้องสามารถรองรับการคิดค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มได้หลายรูปแบบ และหลายกลุ่ม
สมาชิก เช่น 
- ค่าธรรมเนียมในการทําบัตรครั้งแรก 
- ค่าธรรมเนียมในการทําใหม่ เนื่องจากบัตรหาย หรือบัตรชํารุด 
- ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรรายปี 

1.2.2 ระบบต้องสามารถรองรับการคิดค่าธรรมเนียมการทํารายการผ่านตู้เอทีเอ็มที่แตกต่างกันตาม
เขตพื้นที่ได้ เช่น 
- ค่าธรรมเนียมในการถามยอดคงเหลือในบัญชี 
- ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน 
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 

1.2.3 ระบบต้องสามารถรองรับการกําหนดผู้รับภาระค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทรายการได้ เช่น 
- ค่าธรรมเนียมในการทําบัตรครั้งแรก 
- ค่าธรรมเนียมในการทําใหม่ เนื่องจากบัตรหาย หรือบัตรชํารุด 
- ค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเอทีเอ็มรายปี 
- ค่าธรรมเนียมในการถามยอดคงเหลือในบัญชี โดยแยกเป็นตู้เอทีเอ็มสหกรณ์ฯ ตู้เอทีเอ็ม
สหกรณ์ฯ อื่น และตู้เอทีเอ็มของธนาคาร และแยกตามแต่ละธนาคารได้ 

- ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน โดยแยกเป็นตู้เอทีเอ็มสหกรณ์ฯ ตู้เอทีเอ็มสหกรณ์ฯ อื่น และตู้
เอทีเอ็มของธนาคาร และแยกตามแต่ละธนาคารได้ 

- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน โดยแยกเป็นตู้เอทีเอ็มสหกรณ์ฯ ตู้เอทีเอ็มสหกรณ์ฯ อื่น และตู้
เอทีเอ็มของธนาคาร และแยกตามแต่ละธนาคารได้ 

1.3 การสอบถามยอดเงินคงเหลือ 
1.3.1 รองรับการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี 

- แสดงยอดเงินที่เหลือทั้งหมดในบัญชี 
- แสดงยอดเงินที่สามารถถอนได้ในบัญชี  

1.3.2 ระบบรองรับการเก็บข้อมูลรายการสอบถามยอดเงินคงเหลือของสมาชิก 
1.4 การถอนเงิน  

1.4.1 ระบบสามารถรองรับการกําหนดยอดเงินสูงสุดที่ถอนได้ต่อวัน 
1.4.2 ระบบสามารถรองรับการกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดที่ถอนได้ต่อวัน 
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1.4.3 ระบบสามารถรองรับการคิดค่าธรรมเนียมการทํารายการ ในกรณีถอนข้ามเขต  
1.4.4 ระบบสามารถรองรับการเก็บข้อมูลรายการถอนเงินของสมาชิก 
1.4.5 ระบบสามารถรองรับการแก้ไขข้อมูลรายการที่สมาชิกถอนเงิน และปรับยอดเงินที่ถูกหักบัญชี

ของสหกรณ์กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ (Reversal) 
1.5 การโอนเงิน  

1.5.1 ระบบสามารถรองรับการกําหนดยอดสูงสุดที่โอนได้ต่อวัน 
1.5.2 ระบบสามารถรองรับการกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดที่โอนได้ต่อวัน  
1.5.3 ระบบสามารถรองรับการคิดค่าธรรมเนียมรายการ ในกรณีโอนข้ามเขต  
1.5.4 ระบบสามารถแสดงรายละเอยีดข้อมูลของบัญชีปลายทางก่อนทําการโอนเงิน 
1.5.5 ระบบสามารถรองรับการเก็บข้อมูลรายการโอนเงินของสมาชิก 

1.6 รายงาน  
1.6.1 รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจากธนาคาร หรือชุมนุมสหกรณ์ฯ 
1.6.2 รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มขณะทํารายการของสหกรณ์ฯ 
1.6.3 รายงานการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มจากระบบเงินฝากของสหกรณ์ฯ 

 
2 ระบบส่งข้อความสั้น (SMS) 

2.1 สามารถส่งข้อความทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม  
2.2 สามารถสร้างกลุ่มสําหรับส่งข้อความและจัดการเพิ่ม ลบสมาชิกหรือลบกลุ่มได้ 
2.3 สามารถตั้งเวลาการส่งข้อความล่วงหน้าได้ (ระบุ วัน เดือน ปี เวลา ที่จะส่งได้)  
2.4 สามารถลบ และเรียกดูเวลาที่ต้ังไว้สําหรับส่งข้อความล่วงหน้าได้ 
2.5 หมายเลขโทรศัพท์ใช้ข้อมูลเดียวกันกับระบบทะเบียนสมาชิก  
2.6 สามารถส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนทีข่องผู้รับได้ทุกระบบ  
2.7 สามารถเรียกดูรายงานการส่งข้อความตามหัวข้อ ตามวันที่หรือตาม user ได้  
2.8 สามารถสร้าง Template รองข้อความที่ต้องการส่งได้ไม่จํากัดจํานวน  
2.9 สามารถส่งข้อความจากการนําเข้าข้อมูล csv ไฟล์ ที่มีหมายเลขโทรศัพท์และข้อความที่ต้องการจะ

ส่งได้ 
2.10  สามารถส่งข้อความจากการนําเข้าข้อมูล csv ไฟล์ที่มีเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ ส่วนข้อความ   

 สามารถเลือกได้ว่าจะให้ใช้จาก Template หรือเขียนเอง 
2.11 สามารถส่งข้อความจากการนําเข้าข้อมูล csv ไฟล์ที่มีเฉพาะเลขที่สมาชิก ส่วนข้อความสามารถเลือก

ได้ว่าจะให้ใชจ้าก Template หรือเขียนใหม่เอง 
2.12 สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นของสหกรณ์เพื่อดึงข้อมูลมาใช้สําหรับส่งข้อความได้  
2.13 สามารถส่งข้อความจาก Table ที่เช่ือมต่อไว้ สําหรับนําเข้าข้อมูลที่ใช้เพื่อส่งข้อความได้ 
2.14 สามารถกําหนดสิทธิการใช้งานและการเข้าถึงในแต่ละหัวข้อการใช้งานได้ 
2.15 สามารกําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าในการส่งข้อความแจ้งเตือน เมื่อมีการถอนเงินเป็นรายบัญชี ตาม

ความต้องการของสมาชิกแต่ละท่านได้ 
2.16 สามารถคิดค่าธรรมเนียมรายเดือนแก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้มีการส่งข้อความได้ 
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3 ระบบสหกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต (ICOOP)  
3.1 ความต้องการเกี่ยวกับระบบ 

- ระบบสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลักของสหกรณ์ และแสดงผล Online ตลอด 24 ชม.  
3.2 ความต้องการเกี่ยวกับการลงทะเบียนในระบบสหกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต (ICOOP) 

3.2.1 สมาชิกสามารถลงทะเบียน เพื่อสมัครใช้งาน ICOOP ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
3.2.2 สามารถส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตนได้  
3.2.3 ระบบสามารถเก็บ Log การลงทะเบียนผู้ใช้งาน และสามารถ Export ออกในรูปแบบของ 

CSV File ได้ 
3.2.4 รหัสผูใ้ช้และรหัสผ่าน สามารถใช้งานร่วมกับระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือ MCOOP ได้ 

3.3 ความต้องการเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในระบบสหกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต (ICOOP) 
3.3.1 สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างน้อยดังนี้ 

3.3.1.1 เลขที่สมาชิก 
3.3.1.2 ช่ือ – นามสกลุ 
3.3.1.3 สังกัด 
3.3.1.4 ประเภทสมาชิก 
3.3.1.5 วัน/เดือน/ปี ที่เกิด 
3.3.1.6 อายุ 
3.3.1.7 เลขที่บัตรประชาชน 
3.3.1.8 วันที่เข้าเปน็สมาชิก 
3.3.1.9 อายุการเป็นสมาชิก 
3.3.1.10 ที่อยู่ 
3.3.1.11 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
3.3.1.12 อีเมล์ 
3.3.1.13 หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ 
3.3.1.14 รูปภาพ 

3.3.2 สามารถแสดงรายละเอียดเงินปันผลเฉลี่ยคนืของแต่ละปี ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.2.1 จากผลการดําเนินงานประจําปี 
3.3.2.2 จํานวนเงินปันผล 
3.3.2.3 จํานวนเงินเฉลี่ยคืน 
3.3.2.4 รวมเป็นเงิน 
3.3.2.5 วิธีการรับเงินปันผล 
3.3.2.6 เลขที่บัญช ี
3.3.2.7 วันที่อนุมัติจ่ายเงิน 

3.3.3 สามารถแสดงรายการหุ้น ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.3.1 ยอดยกมาต้นปี 
3.3.3.2 หุ้นรายเดือน 
3.3.3.3 หุ้นสะสม 
3.3.3.4 รายการเคลื่อนไหวหุ้น  

- วันที่ทํารายการ 
- รายการ 
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- จํานวนงวด 
- หุ้นรายเดือน 
- หุ้นสะสม 
- เลขที่ใบเสรจ็ 

3.3.4 สามารถแสดงรายการเงินฝาก ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.4.1 เลขที่บัญช ี
3.3.4.2 ช่ือบัญชี 
3.3.4.3 ประเภทบัญชี 
3.3.4.4 ยอดเงินคงเหลือ 
3.3.4.5 ยอดรวมเงินคงเหลือ 

3.3.5 สามารถแสดงรายการเงินกู้ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.5.1 เลขที่สญัญา 
3.3.5.2 วันที่เริ่มสัญญา 
3.3.5.3 วงเงินกู้ 
3.3.5.4 งวดทั้งหมด 
3.3.5.5 ชําระต่อเดือน 
3.3.5.6 เงินต้นคงเหลือ 
3.3.5.7 สถานะสัญญา 
3.3.5.8 ผู้ค้ําประกัน 
3.3.5.9 ยอดเงินกู้รวม 
3.3.5.10 รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ 

- วันที่ทํารายการ 
- รายการ 
- เงินต้น 
- ดอกเบี้ย 
- เลขที่ใบเสร็จ 

3.3.6 สามารถแสดงรายการสิทธิกู้สามัญคงเหลือ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.6.1 สิทธิกู้เงินสามัญสูงสุด 
3.3.6.2 ต้องเพิ่มหุ้นตามเงื่อนไขการกู้ 
3.3.6.3 การหักกลบหนี้เงินสามัญเดิม 
3.3.6.4 การหักกลบหนี้เงินฉุกเฉินเดิม 
3.3.6.5 ประมาณการกู้เงินสามัญคงเหลือสูงสุด 

3.3.7 สามารถแสดงรายการภาระค้ําประกัน ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.7.1 สิทธิค้ําประกันเงินกู้คงเหลือ 
3.3.7.2 เลขที่สญัญา 
3.3.7.3 ช่ือ – นามสกลุผู้กู ้
3.3.7.4 ยอดเงินกู้ 

3.3.8 สามารถแสดงรายการข้อมูลการทําประกัน ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.8.1 ช่ือ – นามสกลุผู้เอาประกัน 
3.3.8.2 ค่าเบี้ยประกันชีวิต 
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3.3.8.3 จํานวนเงินที่สหกรณ์ออกให ้
3.3.8.4 จํานวนเงินคงเหลือค่าเบี้ยประกันชีวิตตามใบเรียกเก็บ 

3.3.9 สามารถแสดงรายการข้อมูลใบเรียกเก็บรายเดือนในรูปแบบ PDF ไฟล์ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.9.1 เลขที่ใบเรียกเก็บ 
3.3.9.2 วันที่เรียกเก็บ 
3.3.9.3 เลขที่สมาชิก 
3.3.9.4 ช่ือ – นามสกลุ 
3.3.9.5 รายละเอียด 

- รายการชําระ 
- งวดที่ 
- เงินต้น 
- ดอกเบี้ย 
- รวมเป็นเงิน 

3.3.10 สามารถแสดงรายการข้อมูลใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ PDF ไฟล์ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.10.1 เลขที่สมาชิก  
3.3.10.2 เลขที่ใบเสร็จ 
3.3.10.3 วันที่ 
3.3.10.4 ช่ือ – นามสกลุ 
3.3.10.5 สังกัด 
3.3.10.6 รายการชําระ 
3.3.10.7 งวดที่ 
3.3.10.8 เงินต้น 
3.3.10.9 ดอกเบี้ย 
3.3.10.10 รวมเป็นเงิน 
3.3.10.11 ยอดคงเหลือ 

3.3.11 สามารถแสดงรายการข้อมูลสวัสดิการ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
3.3.11.1 ประเภทสวัสดิการ 
3.3.11.2 วันที่โอน 
3.3.11.3 เลขที่บัญช ี
3.3.11.4 จํานวนเงิน 

3.3.12 สามารถแสดงวันที่ เวลาปัจจุบันและวันที่ เวลาครั้งสุดท้ายที่เข้าระบบได้ 
3.3.13 สามารถแสดงข้อความที่สหกรณ์ส่งถึงสมาชิกได้ 

3.4 สามารถทํารายการกู้ฉุกเฉินได้ 
3.5 สามารถทํารายการกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ําประกันได้ 
3.6 สามารถทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ ของสมาชิกได้ 
3.7 สามารถทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีสมาชิกอ่ืนภายในสหกรณ์ได้ 
3.8 สามารถทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกได้ (ตามข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ

สหกรณ์) 
3.9 สามารถทํารายการโอนเงินไประดมหุ้นได้ 

131



3.10 สามารถทํารายการโอนเงินไปชําระหนี้ประเภทต่างๆ ได้ 
3.11 สามารถทําการเปลี่ยนรหัสผา่นได้ 
3.12 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก (สําหรับผูดู้แลระบบ) 

3.12.1 สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิกทั้งหมด ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบ ICOOP และที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน 

3.12.2 สามารถเลือกแสดงเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว หรือแสดงเฉพาะสมาชิกที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนได้ 

3.12.3 สามารถเลือกค้นหาสมาชิกได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ เช่น รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิก จังหวัดที่
สมาชิกอยู่ 

3.13 ความต้องการอื่น ๆ ของระบบ 
3.13.1 รองรับการเข้ารหัสแบบ SSL (128 Bit) 
3.13.2 รองรับการเก็บข้อมูลการใช้งาน (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

 
4 ระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือ (MCOOP) 

4.1 ความต้องการเกี่ยวกับระบบ 
4.1.1 ระบบสามารถรองรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ ISO และ Android โดยจัดทํา

แอพพลิเคชั่นแบบ Native 
4.1.2 ระบบสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลักของสหกรณ์ และแสดงผล Online ตลอด 24 ชม.  

4.2 ความต้องการเกี่ยวกับการลงทะเบียนในระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์มือถือ (MCOOP) 
4.2.1 สมาชิกสามารถลงทะเบียน เพื่อสมัครใช้งาน MCOOP ผ่านแอพพลิเคชั่น  
4.2.2 สามารถส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตนได้  
4.2.3 ระบบสามารถเก็บ Log การลงทะเบียนผู้ใช้งาน และสามารถ Export ออกในรูปแบบของ 

CSV File ได้ 
4.2.4 รหัสผูใ้ช้และรหัสผ่าน สามารถใช้งานร่วมกับระบบสหกรณ์ทางอินเตอร์เน็ต (ICOOP) ได้ 

4.3 ความต้องการเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลในระบบสหกรณ์ทางโทรศัพท์มือถอื (MCOOP) 
4.3.1 สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างน้อยดังนี้ 

4.3.1.1 เลขที่สมาชิก 
4.3.1.2 ช่ือ – นามสกลุ 
4.3.1.3 อายุ 
4.3.1.4 วันที่เข้าเป็นสมาชิก 
4.3.1.5 อายุการเป็นสมาชิก 
4.3.1.6 ที่อยู่ 
4.3.1.7 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
4.3.1.8 อีเมล์ 
4.3.1.9 รูปภาพ 

4.3.2 สามารถแสดงรายละเอียดเงินปันผลเฉลี่ยคนืของแต่ละปี ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.2.1 จากผลการดําเนินงานประจาํปี 
4.3.2.2 จํานวนเงินปันผล 
4.3.2.3 จํานวนเงินเฉลี่ยคืน 
4.3.2.4 รวมเป็นเงิน 
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4.3.2.5 วิธีการรับเงินปันผล 
4.3.2.6 เลขที่บัญช ี
4.3.2.7 วันที่อนุมัติจ่ายเงิน 

4.3.3 สามารถแสดงรายการหุ้น ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.3.1 ยอดยกมาต้นปี 
4.3.3.2 หุ้นรายเดือน 
4.3.3.3 หุ้นสะสม 
4.3.3.4 รายการเคลื่อนไหวหุ้น  

- วันที่ทํารายการ 
- รายการ 
- จํานวนงวด 
- หุ้นรายเดือน 
- หุ้นสะสม 
- เลขที่ใบเสรจ็ 

4.3.4 สามารถแสดงรายการเงินฝาก ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.4.1 เลขที่บัญช ี
4.3.4.2 ช่ือบัญชี 
4.3.4.3 ประเภทบัญชี 
4.3.4.4 ยอดเงินคงเหลือ 
4.3.4.5 ยอดรวมเงินคงเหลือ 

4.3.5 สามารถแสดงรายการเงินกู้ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.5.1 เลขที่สญัญา 
4.3.5.2 วันที่เริ่มสัญญา 
4.3.5.3 วงเงินกู้ 
4.3.5.4 งวดทั้งหมด 
4.3.5.5 ชําระต่อเดือน 
4.3.5.6 เงินต้นคงเหลือ 
4.3.5.7 สถานะสัญญา 
4.3.5.8 ผู้ค้ําประกัน 
4.3.5.9 ยอดเงินกู้รวม 
4.3.5.10 รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ 

- วันที่ทํารายการ 
- รายการ 
- เงินต้น 
- ดอกเบี้ย 
- เลขที่ใบเสร็จ 

4.3.6 สามารถแสดงรายการสิทธิกู้สามัญคงเหลือ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.6.1 สิทธิกู้เงินสามัญสูงสุด 
4.3.6.2 ต้องเพิ่มหุ้นตามเงื่อนไขการกู้ 
4.3.6.3 การหักกลบหนี้เงินสามัญเดิม 
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4.3.6.4 การหักกลบหนี้เงินฉุกเฉินเดิม 
4.3.6.5 ประมาณการกู้เงินสามัญคงเหลือสูงสุด 

4.3.7 สามารถแสดงรายการภาระค้ําประกัน ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.7.1 สิทธิค้ําประกันเงินกู้คงเหลือ 
4.3.7.2 เลขที่สญัญา 
4.3.7.3 ช่ือ – นามสกลุผู้กู ้
4.3.7.4 ยอดเงินกู้ 

4.3.8 สามารถแสดงรายการข้อมูลการทําประกัน ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.8.1 ช่ือ – นามสกลุผู้เอาประกัน 
4.3.8.2 ค่าเบี้ยประกันชีวิต 
4.3.8.3 จํานวนเงินที่สหกรณ์ออกให ้
4.3.8.4 จํานวนเงินคงเหลือค่าเบี้ยประกันชีวิตตามใบเรียกเก็บ 

4.3.9 สามารถแสดงรายการข้อมูลใบเรียกเก็บรายเดือนในรูปแบบ PDF ไฟล์ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.9.1 เลขที่ใบเรียกเก็บ 
4.3.9.2 วันที่เรียกเก็บ 
4.3.9.3 เลขที่สมาชิก 
4.3.9.4 ช่ือ – นามสกลุ 
4.3.9.5 รายละเอียด 

- รายการชําระ 
- งวดที่ 
- เงินต้น 
- ดอกเบี้ย 
- รวมเป็นเงิน 

4.3.10 สามารถแสดงรายการข้อมูลใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ PDF ไฟล์ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.10.1 เลขที่สมาชิก  
4.3.10.2 เลขที่ใบเสร็จ 
4.3.10.3 วันที่ 
4.3.10.4 ช่ือ – นามสกลุ 
4.3.10.5 สังกัด 
4.3.10.6 รายการชําระ 
4.3.10.7 งวดที่ 
4.3.10.8 เงินต้น 
4.3.10.9 ดอกเบี้ย 
4.3.10.10 รวมเป็นเงิน 
4.3.10.11 ยอดคงเหลือ 

4.3.11 สามารถแสดงรายการข้อมูลสวัสดิการ ได้อย่างน้อยดังนี้ 
4.3.11.1 ประเภทสวัสดิการ 
4.3.11.2 วันที่โอน 
4.3.11.3 เลขที่บัญช ี
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4.3.11.4 จํานวนเงิน 
4.3.12 สามารถแสดงหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ได้ 
4.3.13 สามารถแสดงข้อความที่สหกรณ์ส่งถึงสมาชิกได้ 

4.4 สามารถทํารายการกู้ฉุกเฉินได้ 
4.5 สามารถทํารายการกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ําประกันได้ 
4.6 สามารถทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ ของสมาชิกได้ 
4.7 สามารถทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีสมาชิกอ่ืนภายในสหกรณ์ได้ 
4.8 สามารถทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกได้ (ตามข้อตกลงระหว่างธนาคารกับ

สหกรณ์) 
4.9 สามารถทํารายการโอนเงินไประดมหุ้นได้ 
4.10 สามารถทํารายการโอนเงินไปชําระหนี้ประเภทต่างๆ ได้ 
4.11 สามารถทํารายการยื่นขอทุนสวัสดิการต่าง ๆ ได้ 
4.12 สามารถทําการเปลี่ยนรหัสผา่นได้ 
4.13 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก (สําหรับผูดู้แลระบบ) 

4.13.1 สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิกทั้งหมดที่ลงทะเบียนใช้งานระบบ MCOOP และที่
ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน 

4.13.2 สามารถเลือกแสดงเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว หรือแสดงเฉพาะสมาชิกที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนได้ 

4.13.3 สามารถเลือกค้นหาสมาชิกได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ เช่น รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิก จังหวัดที่
สมาชิกอยู่ 

4.14 ความต้องการอื่น ๆ ของระบบ 
4.14.1 รองรับการเข้ารหัสแบบ SSL (128 Bit) 
4.14.2 รองรับการเก็บข้อมูลการใช้งาน (Log) ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 

 
5 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 

5.1 คุณลักษณะของระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 
5.1.1 เป็นระบบที่ติดต้ังอยู่ที่ส่วนกลาง สําหรับให้บริการข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ แก่สมาชิก 

อัตโนมัติตลอด 24 ช่ัวโมงโดยไม่มีวันหยุด 
5.1.2 ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้โทรในลักษณะเมนูเสียง (Voice Menu) และสามารถให้ผู้โทร

เลือกกดปุ่มรายการที่ต้องการผ่านปุ่มกดบนแป้นโทรศัพท์ และระบบจะทําการดึงข้อมูลที่
ต้องการนั้นจากฐานข้อมูลของสหกรณ์โดยตอบกลับออกมาในลักษณะเปน็เสียงโต้ตอบ 

5.1.3 ต้องกําหนดรายการบนระบบ IVR ได้โดยไม่จํากัดรายการ 
5.1.4 ระบบต้องสามารถบันทึกเสียง เพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนเสียงในระบบได้ง่าย และสะดวก

ผ่านคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง โดยเสียงที่ทําการบันทึกจะต้องเก็บไว้ในลักษณะเป็นไฟล์บน
ฮาร์ดดิสก์ เพื่อง่ายต่อการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน 

5.1.5 ระบบจะต้องสามารถบันทึกลําดับการใช้บริการ (Activity Log) ของผู้ใช้บริการแต่ละรายได้ 
5.2 IVR สําหรับระบบ Call Center 

5.2.1 ระบบสามารถโอนสายของผู้โทรไปยังพนักงานรับสาย (Agent) หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่
กําหนดได้โดยอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบได้ว่าช่วงเวลาที่โอนนั้น เป็นช่วงเวลาทํางาน
หรือนอกเวลาทํางาน เพื่อให้ระบบทําการโอนไปยังหมายเลขที่แตกต่างหรือให้ระบบทําการ
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แจ้งกับผู้โทร เพื่อทราบได้ว่าขณะนี้พนักงานรับสาย (Agent) ไม่สามารถให้บริการได้
เนื่องจากหมดเวลาทําการ เป็นต้น 

5.2.2 ระบบจะต้องสามารถทํางานร่วมกับระบบ Call Center โดยสามารถส่งข้อมูลจากระบบ
ตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ไปยังระบบ Call Center เพื่อโอนต่อไปยังพนักงานรับสาย 
(Agent) ที่เหมาะสมได้ รวมท้ังสามารถส่งผ่านข้อมูลการทํารายการของผู้โทรผ่านไปยัง
หน้าจอของพนักงานรับสาย (Agent) ได้ 

5.2.3 ระบบสามารถบันทึกเสียงสนทนาระหว่างสมาชิกกับพนักงานรับสาย (Agent) ได้ 
5.2.4 สามารถทําการค้นหาและแสดงผลการค้นหาข้อมูลเสียงที่ต้องการเรียกฟัง ได้จากเงื่อนไข

ต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ Date, Time, Agent Name, Extension, เลขที่สมาชิก 
5.2.5 สามารถส่งออกเสียงสนทนา เป็นไฟล์ในรูปแบบมาตรฐาน ที่สามารถฟังได้ด้วยโปรแกรม 

Microsoft Window Media Player ได้ 
5.2.6 IVR Flow ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติตามตารางที่มีการต้ังไว้ล่วงหน้า เช่น วันหยุด

ประจําสัปดาห์, วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาทําการ 
5.3 รายงาน (Report) 

ระบบสามารถสร้างและจัดพิมพ์รายงาน ตามเงื่อนไขที่กําหนดได้ เช่น ช่วงเวลา ช่วงวัน เดือน ปี 
ช่วงปริมาณข้อมูลที่สหกรณต้์องการได้อย่างน้อยดังนี้ 
5.3.1 รายงานแสดงเปรียบเทียบจํานวนสายในแต่ละวัน 
5.3.2 รายงานแสดงเปรียบเทียบจํานวนสายในแต่ละช่วงเวลา 
5.3.3 รายงานแสดงเปรียบเทียบจํานวนสายในแต่ละเมนู IVR 
5.3.4 รายงานสรุปจํานวนสายของเมนูหลักของ IVR ในแต่ละวัน 
5.3.5 รายงานสรุปจํานวนสายของเมนูหลักของ IVR ในแต่ละช่วงเวลา 
5.3.6 รายงานสรุปจํานวนสายในแต่ละเมนู IVR เรียงตามลําดับ 

   
6 ระบบศูนยบ์รกิารข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) 

6.1 มีระบบบริหารจัดการของผู้ใช้ในระบบอย่างน้อย ดังนี้ 
6.1.1 ผู้บริหารศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Manager)  
6.1.2 ผู้ดูแลระบบ (Supervisor)  
6.1.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Agent)  

6.2 สามารถกระจายสายไปให้กับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ทีแ่ตกต่างกันได้ตาม
เง่ือนไขที่กําหนด เช่น ตามหมายเลขโทรศพัท์ของผู้โทร (Caller ID), ตามรายการเมนูที่ผู้ขอใช้
บริการกดเลือกบนระบบ IVR ตามวันหรือเวลาที่โทรเข้ามา, ตามประเภทของปัญหา เป็นต้น 

6.3 มีระบบการจัดการลําดับคิวได้หลายรูปแบบ ดังนี้ จัดลําดับคิวให้ผู้ที่โทรเข้ามาก่อน ได้รับบริการจาก
เจ้าหน้าที่ก่อน, จัดลําดับคิวตามความสําคัญของกลุ่มผู้โทร ถ้าผู้โทรเป็น VIP ให้โอนสายมายัง
เจ้าหน้าที่ก่อนได้ เป็นต้น 

6.4 ต้องมีส่วนแสดงข้อมูลการรอสายบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยจะ
แสดงข้อมูลจํานวนสายที่รออยู่ในคิวทั้งหมด (Waiting Queue) และเวลาของสายที่รออยู่ในคิวนาน
ที่สุด รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีสายรออยู่ในระบบนานเกินเวลาที่กําหนดและ/
หรือมีจํานวนสายที่รออยู่มากเกินที่กําหนด 

6.5 กรณีรอสายนานเกินเวลาหรือเกินจํานวนที่กําหนด ให้ระบบสามารถเสนอทางเลือกให้กับผู้รอสายว่า
จะให้รอสายต่อหรือฝากข้อความไว้เพื่อโทรกลับหรือกลับไปทํารายการบน IVR 

6.6 กรณีโอนสายไปยังกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ที่เหมาะสมแล้ว แต่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ท่านใดว่างเมื่อผู้ที่โทรเข้ามา รอสายเกินระยะเวลาที่กําหนด

136



ไว้ ระบบจะต้องสามารถโอนไปยังกลุ่มของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์กลุ่มอ่ืนที่ว่าง อยู่
โดยอัตโนมัติตามลําดับที่กําหนดไว้ได้ 

6.7 ระบบต้องสามารถ Logged On และ Logged Off ได้ เพื่อกระจายสายที่โทรเข้าไปยังตําแหน่งที่มี
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ปฏิบัติงานอยู่ และข้ามไปในกรณีที่พนักงานไม่อยู่ (Logged 
Off) เพื่อป้องกนัมิให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ข้อมูลทางโทรศัพท์ต้องเสียเวลาไปกับการรับสายแทน 
เครื่องที่ ไม่มีพนักงานรับสายประจําอยู่ โดยกําหนดให้ไม่น้อยกว่า 3 สถานะ คือ Available, 
Unavailable และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ อยู่ 

6.8 สามารถบันทึก Missed Call ของผู้ที่ติดต่อเข้ามายัง Call Center แต่ไมไ่ด้คุยกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยสามารถบันทึกรายละเอียดของผู้ที่ติดต่อเข้ามา เช่น ช่ือ, 
หมายเลขสมาชิก หมายเลขผู้โทร และเวลาที่โทรเข้ามา เป็นต้น 

6.9 เมื่อมีผู้ฝากข้อความไว้กับ Call Center ระบบสามารถเตือนให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการขอ้มูลทาง
โทรศัพท์ทราบได้ว่ามีการฝากข้อความใหม่เข้ามา 

6.10 ทํา Screen Popup แสดงเบอร์โทรของผู้โทรเข้าบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ก่อนรับสาย และประวัติ
การติดต่อครั้งหลังสุด และข้อมูลที่ผู้โทรเลือกทํารายการบนระบบ IVR ก่อนการเลือกคุยกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สามารถ
ทราบข้อมูลก่อนและให้บริการได้ทันทีเมื่อรับสาย รวมทั้งรองรับการแสดงข้อมูล เช่น ช่ือ นามสกุล 
และหมายเลขสมาชิก 

6.11 ระบบที่เสนอจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลักของสหกรณ์ได้ 
6.12 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ต้องทํางานได้อย่างน้อยดังนี้ 

6.12.1 Login เข้าสู่ระบบผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ (Free Seating) ที่มีระบบ 
Call Center รองรับ โดยระบบจะต้องสามารถตรวจสอบ User ID และ Password จาก
ระบบจัดการผู้ใช้ และสามารถแยกแยะได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ Login เข้าระบบนั้น เป็นเจ้าหน้าที่
ระดับใด 

6.12.2 เปลี่ยนสถานะตนเองว่าไม่พร้อมรับสาย (Not Available) และสามารถระบุเหตุผลของ
ความไม่พร้อม (Reason Code) จากหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องทําการ Logoff ออก
จากระบบ 

6.12.3 สามารถดูรายละเอียดของสายที่รออยู่ในคิว (Waiting List) เช่น ช่ือผู้ที่รอสาย รวมถึงเวลา
ที่รอสายอยู่ 

6.12.4 สามารถดูรายละเอียดของ Missed Call บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ เช่น ช่ือ, รหัสผู้โทรเข้า 
และเวลาที่โทรเข้ามา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สามารถกดเลือก
รายการ Missed Call เพื่อที่จะโทรกลับได้ 

6.12.5 มีระบบ Voice Mail ส่วนกลางสําหรับ Call Center และเจ้าหน้าที่สามารถฟังข้อความ
เสียง (Voice Mail) ที่ฝากไว้ได้ 

6.12.6 กดโทรออกและกดเลือกรับสายผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล
ทางโทรศัพท์ได้โดยตรง โดยจะมีฟังก์ช่ันโทรศัพท์อย่างน้อยดังนี้ ฟังก์ช่ันการโทรออก 
(Make Call), การโอนสาย (Transfer Call), การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference 
Call), การพักสาย (Hold Call), การวางสาย (Hang up) 

6.12.7 ดูค่าสถิติของตนเองได้ในแบบ Real Time บนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยค่าสถิติที่แสดง
จะต้องมีอย่างน้อย ดังนี้ 
6.12.7.1 จํานวนสายที่ได้บริการไปแล้ว (Inbound Call) 
6.12.7.2 จํานวนสายที่ทําการโทรออกไป (Outbound Call) 
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6.12.7.3 เวลาที่ Logon อยู่ในระบบ (Logon Time) 
6.12.7.4 เวลาที่ใช้ในการสนทนา (Talk Time) 
6.12.7.5 เวลาที่ว่างจากไม่มีสายเข้า ( kite Time) 

6.13 ผู้ดูแลระบบ (Supervisor) ต้องทํางานได้อย่างน้อยดังนี้ 
6.13.1 ดูรายละเอียดของสายที่รออยู่ในคิว (Waiting List) เช่น ช่ือผู้ที่รอสายรวมถึงเวลาที่รอสาย

อยู่ และผู้ดูแลระบบสามารถโอนสายที่รออยู่ในคิวไปให้กับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่ว่าง อยู่ได้ 
6.13.2 เลือกฟังการสนทนาขณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สนทนากับผู้โทรเข้าได้ 

โดยที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ไม่ทราบ 
6.13.3 ส่งข้อความไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์เพื่อให้คําแนะนํา หรือให้ข้อมูล

เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ 
6.13.4 ส่งข้อความแสดงข่าวสารต่าง ๆ ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ทุกคนใน

ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  (Call Center) ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทาง
โทรศัพท์รับทราบข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

6.13.5 สามารถตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการขอ้มูลทางโทรศพัท์ได้แบบ Real 
Time Monitoring โดยค่าสถติิที่ดูได้ จะต้องมีอย่างน้อยดังนี้ 
6.13.5.1 จํานวนสายที่ติดต่อเข้ามายังศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ทั้งหมด 

(Total Incoming Call) 
6.13.5.2 จํานวนสายที่ได้รับบริการ (Inbound Call) 
6.13.5.3 จํานวนสายที่ทําการโทรออกไป (Outbound Call) 
6.13.5.4 จํานวนสายที่ไม่ได้รับบริการ (Abandon Call) 
6.13.5.5 เวลาเฉลี่ยของการสนทนาของเจ้าหน้าที่ (Average Talk Time) 
6.13.5.6 จํานวนสายที่รออยู่ในระบบ (Waiting Queue) 
6.13.5.7 คิวที่รออยู่นานที่สุดในระบบ (Longest Waiting Time) 

6.13.6 สามารถดูว่าสถติิของเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ (Agent Statistics) บนหน้าจอของตนเอง โดย
ค่าสถิติที่แสดงจะต้องมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
6.13.6.1 จํานวนสายที่ระบบกระจายให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด (Incoming Call) 
6.13.6.2 จํานวนสายที่ Agent ได้บริการไปแล้ว (Inbound Call) 
6.13.6.3 จํานวนสายที่ทําการโทรออกไป (Outbound Call) 
6.13.6.4 จํานวนสายที่ไม่ได้รับบริการ (Abandon Call) 
6.13.6.5 เวลาที่ Logon อยู่ในระบบ (Logon Time) 
6.13.6.6 เวลาที่ใช้ในการสนทนา (Talk Time) 
6.13.6.7 เวลาที่ว่างจากไม่มีสายเข้า (Idle Time) 
6.13.6.8 เวลาที่กดเลือกไม่รับสาย (Busy Time) 

6.13.7 ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Agent) ได้แบบ Real 
Time Monitoring โดยสามารถดูได้ว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนกําลังทํางานใด อยู่ในสถานะใด
และใช้เวลาไปแล้วเท่าใดกับการทํางานในสถานะนั้น 

6.13.8 ผู้บริหารศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สามารถจัดการแบ่งกลุ่มของเจ้าหน้าที่บริการตาม
กลุ่ม (Group) หรือตามความถนัด (Skill) รวมถึงจัดการควบคุมการกระจายสายที่เข้ามาให้
โอนไปตามกลุ่ม (Agent Group) หรือตามความชํานาญ (Agent Skill) ของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ (Skill Based 
Routing) 

6.14 รายงาน (Report) 
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6.14.1 ระบบต้องสามารถสร้างและจดัพิมพ์รายงานโดยมีคุณสมบติัทั่วไปอย่างน้อยดังนี้ 
6.14.1.1 สามารถพิมพ์รายงานได้โดยใช้ภาษาไทย  
6.14.1.2 สามารถปรับแต่งรายงานได้ตามความต้องการโดยใช้ Report Tool 

6.14.2 ผู้ใช้สามารถออกรายงานทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ได้เองตามความต้องการ 
6.14.3 สามารถส่งออกข้อมูลต่าง ๆ ออกมาได้ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น Text, Word, Excel, 

Acrobat ฯลฯ 
6.14.4 ระบบต้องสามารถสร้างและจดัพิมพ์รายงานตามเงื่อนไขที่กําหนดได้ เช่น ช่วงเวลา ช่วงวัน 

เดือน ปี ช่วงปริมาณข้อมูลทีส่หกรณ์ต้องการได้อย่างน้อยดังนี้ 
6.14.4.1 รายงานแสดงเปรียบเทียบจํานวนสายที่ติดต่อเข้ามายัง Call Center  

แยกตามช่วงเวลา 
6.14.4.2 รายงานแสดงเปรียบเทียบจํานวนสายที่ติดต่อเข้ามายัง Agent แยกตามกลุ่มของ 

Agent 
6.14.4.3 รายงานแสดงเปรียบเทียบจํานวนสายที่ติดต่อเข้ามายัง Agent แยกตามกลุ่มของ 

Agent แยกตามช่วงเวลา 
6.14.4.4 รายงานแสดงประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละ Agent ในระบบอย่าง 

น้อยดังนี้เวลา Login, Logout, Available และ Busy 
6.14.4.5 รายงานการตั้งคําต่าง ๆ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บิการข้อมูลทางโทรศัพท ์ 

(Agent) 
6.14.4.6 รายงานสรุปเปอร์เซ็นต์จํานวนสายที่ติดต่อเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล

ทางโทรศัพท์ (Agent) สามารถตอบรับได้ ในแต่ละช่วงเวลาแบ่งตามวัน 
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16 ระบบบริหารงานบุคคล 
 

 ขอบเขตการจัดทําระบบบรหิารงานสหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด ผูร้ับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบบริหารงานบุคคล ใหส้ามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทัง้สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1 ระบบสามารถจัดการข้อมูลของบุคลากรได้ ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร (ช่ือ – นามสกลุ, วดป.เกิด, เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่สมาชิก, เลข
ตําแหน่ง, รหัสพนักงาน, ระดับเจ้าหน้าที่, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทํางาน, ที่อยู่, E-mail, 
ความสามารถพิเศษ, บุคคลอ้างอิง, อัตราเงินเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ 1, ค่าตอบแทนพิเศษ 2, รูป
ถ่าย, การเปลี่ยนช่ือ-สกุล, สามารถแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้) 

1.2 ข้อมูลทั่วไปคู่สมรส บุตร บิดามารดา และบคุคลในครอบครัว  
1.3 ข้อมูลการเลื่อนระดับ การย้ายตําแหน่ง และการปรับเงินเดือน 
1.4 สามารถนําเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาทํางานจากเครื่องบันทึกได้ 
1.5 ข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คูส่มรส บุตร บิดามารดา 
1.6 ข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 
1.7 ข้อมูลการรับสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่สหกรณก์ําหนด 
1.8 ข้อมูลการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา 
1.9 สามารถคํานวณเงินบําเหน็จที่จะได้รับเมื่อออกจากงานได้ 
1.10 สามารถนาํเข้าข้อมูลรายการหักเงินเดือนเจ้าหน้าที่จากระบบสหกรณ ์และสามารถกรอกรายการ

หักเงินเดือนอื่น ๆ ได้ 
1.11 สามารถคํานวณรายการหักประกันสังคมได้ 
1.12 สามารถคํานวณภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย รายเดือน (สามารถกรอกค่าลดหย่อนเพื่อคํานวณภาษีเงิน

ได้ หัก ณ ที่จ่ายรายเดือนได้) 
1.13 สามารถคํานวณค่าล่วงเวลาตามที่สหกรณก์ําหนดได้ 
1.14 สามารถแสดงประวัติการกู้เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ได้ 
1.15 สามารถกําหนดกลุ่มประเภทของบุคลากรได้ ได้แก่ รปภ., ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน,  ลูกจ้างชั่วคราว

รายเดือน, ลูกจ้างประจํา เป็นต้น  
1.16 สามารถคํานวณค่าจ้างรายวัน/รายเดือน ได้ตามข้อมูลการบันทึกเวลา  
1.17 สามารถนําเข้าและส่งออกข้อมูลได้ 

2 ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรได ้ดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ คูส่มรส บุตร บิดา มารดา ทั้งสถานปัจจุบัน และประวัติย้อนหลัง 
2.2 สามารถกําหนดยอดเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง และยอดสูงสุดต่อปีได้ ตรวจสอบข้อมูลการ

เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของแต่ละคน และยอดรวมจํานวนตามกลุ่มและ คาบเวลา (สามารถแนบ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้) 

2.3 สามารถกําหนดยอดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรต่อครั้ง และยอดสูงสุดต่อปีได้ และตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียนได้ (สามารถแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้) 

2.4 สามารถกําหนดยอดเบิกทุนการศึกษาเจ้าหน้าที่ต่อครั้ง และยอดสูงสุดต่อปไีด้ และตรวจสอบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกทุนการศึกษาเจ้าหน้าที่ได้ (สามารถแนบไฟล์ที่เกีย่วข้องได้) 
2.5 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการลา 
2.6 ตรวจสอบข้อมูลการรับสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์กําหนด 

3 รายงาน 
3.1 รายงานประวัติบุคลากร 
3.2 รายงานข้อมูลทั่วไปคู่สมรส บุตร บิดามารดา และบุคคลในครอบครัว 
3.3 รายงานประวัติการศึกษา ฝกึอบรม สัมมนา 
3.4 รายงานข้อมูลการเลื่อนระดับ การย้ายตําแหน่ง และการปรับเงินเดือน 
3.5 รายงานข้อมูลการบันทึกเวลาทํางาน 
3.6 รายงานวันลา มาสาย ประจําวัน ประจําเดือน ประจําปี 
3.7 รายงานข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา 
3.8 รายงานข้อมูลการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 
3.9 รายงานข้อมูลการรับสวัสดิการอื่น ๆ ตามทีส่หกรณ์กําหนด 
3.10 รายงานประกันสังคม ตามรปูแบบของสํานักงานประกันสังคม 
3.11 รายงานรายการหักแยกตามประเภท 
3.12 รายงานการหักประกันสังคม 
3.13 รายงานสลิปเงินเดือนบุคลากร สามารถส่งสลิปเงินเดือนทาง E-mail 
3.14 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3.15 รายงานการหักภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย รายเดือน 
3.16 รายงานค่าล่วงเวลา 
3.17 รายงานการคํานวณค่าจ้างรายวัน/รายเดือน ตามข้อมูลการบันทึกเวลา 
3.18 รายงานเงินบําเหน็จที่จะได้รับเมื่อออกจากงานได้ 
3.19 รายงานประวัติการกู้เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่  
3.20 รายงานกลุ่มประเภทของบุคลากร ได้แก่ รปภ., ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน,  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน, 

ลูกจ้างประจํา เป็นต้น  
3.21 รายงานการนําเข้าและส่งออกข้อมูล 

4 ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลสว่นตัวเจ้าหนา้ที่ผ่านแอพพลเิคชัน่ทางโทรศัพท์มือถือได้ 
4.1 สามารถรองรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ ISO และ Android โดยจัดทําแอพพลิเคชั่นแบบ 

Native 
4.2 สามารถแสดงผล Online ตลอด 24 ชม.  
4.3 สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวสมาชิกได้ 
4.4 สามารถแจ้งลาป่วย ลาพักผ่อน ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 
4.5 สามารถอนุมัติลาป่วย ลาพักผ่อน ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 
4.6 สามารถตรวจสอบวันลาป่วย ลาพักผ่อนที่ผา่นมา ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 
4.7 สามารถตรวจสอบวันลาพักผ่อนยกมา วันลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 
4.8 สามารถแสดงผลสลิปเงินเดือนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 
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17 ระบบลงรับเอกสาร 
 

 ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําระบบลงรับเอกสาร ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามท่ีสหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1 ระบบสามารถกรอกข้อมูลลงรับเอกสารรายวันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- วันที่ลงรับ 
- เลขที่ลงรับ 
- เลขที่สมาชิก ผู้ส่ง  
- ช่ือ – สกุล หรอืหน่วยงานผู้ส่ง 
- ฝ่ายที่รับผิดชอบเอกสาร (อาจมีมากกว่า 1 ฝ่าย) 
- ประเภทเอกสารที่รับ 
- สถานะของเอกสาร (ปกติ/ยกเลิกเอกสาร) 
- สถานะ การรบั-ส่งเอกสาร (รับเอกสาร/ส่งเอกสาร/อื่น ๆ ตามแต่ละฝ่าย) 

2 ระบบสามารถออกเลขทีล่งรบัเอกสารได้อตัโนมัติ 
3 แต่ละฝา่ยสามารถตรวจสอบเอกสารลงรับผ่านระบบได้ ว่าได้รับเอกสารหรือไม ่
4 สามารถพิมพร์ายงานการรบัเอกสารเป็นแบบรายวนั และแบบแยกฝา่ยได้ 
5 ระบบสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลเอกสารทีล่งรับแลว้ 
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18 ระบบทะเบียนพัสดุ 
 
 ขอบเขตการจัดทําระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยกุต์ สําหรับระบบทะเบียนพัสดุ สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจา้งต้องเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําระบบทะเบียนพัสดุ ใหส้ามารถใช้งานได้
ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
1 งานวสัด ุ

1.1 การบันทึกลงรับวัสดุ 
 ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดได้ ดังนี้  

 - เลขที่วัสดุ 
 - ช่ือยี่ห้อ 
 - รายละเอียดรุ่น 
 - จํานวนที่รับเข้า 
 - ราคา : หน่วย 
 - ช่ือคู่ค้า 
 - วันที่ซื้อสินคา้ 
 - วันที่รับสินคา้ 
 - วันที่ชําระเงิน 
 - เลขที่อ้างอิงใบรับสินค้า 
 - ผู้รับสินค้า 
 - สถานที่จัดเก็บ 

1.2 การเบิกวัสดุ 
เมื่อทํารายการเบิกวัสดุ ระบบสามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนี้ 

 - วันที่เบิก 
 - ช่ือผู้อนุมัติเบิก 
 - ช่ือผู้เบิก 
 - ฝ่าย 
 - เหตุผลในการเบิก 
 - จํานวนที่เบิก 

1.3 การคืนวัสดุ 
 - วันที่คืน 
 - ช่ือผู้คืน 
 - ช่ือผู้รับคืน 
 - ฝ่าย 
 - เหตุผลในการคืน 
 - จํานวนที่คืน 

1.4 ระบบสามารถแสดงรายการวัสดุที่ใกลห้มด พร้อมกับจํานวนคงเหลือ และรายการที่หมดแล้วบน
หน้าจอโดยอัตโนมัติได้  
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1.5 ระบบสามารถทํารายการปรับปรุงรายการวัสดุได้ 
1.6 ระบบมีการประมวลวัสดุคงเหลือ 

2 งานครุภัณฑ์ 
2.1 การบันทึกลงรับครุภัณฑ์ 

2.1.1 ระบบจะทําการกําหนดค่า “เลขที่ใบลงรับ” , วันที่ใบลงรบั ,วันที่ทํารายการ, ปีที่คิดค่า
เสื่อม (ล่าสุด), วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อม, วันที่ซื้อ โดยอัตโนมัติ 

2.1.2 ระบบสามารถออกเลขครุภัณฑ์ได้  
 ตัวอย่าง การออกเลขครุภัณฑ์ ใช้รหัสแทน ดังนี้ 
 ปีที่ซื้อ – รหัสประเภท – รหสัประเภทย่อย – ลําดับทีซ่ื้อในปีนั้น (3หลัก)  
 เช่น ปี 2561 ซือ้เครื่องโทรสารเป็นตัวที่ 2 ของปีนี้ เลขครุภัณฑ์คือ 61-01-09-002 เป็นต้น 

2.1.3 ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 - รหัสประเภทครุภัณฑ์ (แบบคลิกเลือกได้ และสามารถเพิ่มประเภทครุภัณฑ์ได้) 
 - รหัสประเภทครุภัณฑ์ย่อย (แบบคลิกเลือกได้ และสามารถเพิ่มประเภทครุภัณฑ์ย่อยได้) 
 - เลขครุภัณฑ์ (ระบบสร้างเลขครุภัณฑ์ให้อตัโนมัติ) 
 - ช่ือยี่ห้อ 
 - รายละเอียดรุ่น 
 - จํานวนที่รับเข้า 
 - ราคา : หน่วย 
 - ช่ือคู่ค้า 
 - วันที่ซื้อสินคา้ 
 - วันที่รับสินคา้ 
 - วันที่จ่ายเงิน 
 - เลขที่อ้างอิงใบรับสินค้า 
 - ผู้รับผิดชอบ 
 - สถานที่จัดเก็บ 
 - ระยะเวลาการรับประกัน 
 - สถานะ การรับประกัน (Warranty) (อยู่ในประกัน/หมดประกัน) 
 - สถานะของการรับประกัน (Maintenance) 
 - ประวัติการรับประกัน (Maintenance) 
   วันที่เริ่มต้นประกัน 
   วันที่สิ้นสุดประกัน 
   บริษัท 
   ราคา 
 - สถานะครุภัณฑ์ (ปกติ/ชํารุด/ซ่อมบํารุง) 
 - การตัดจ่าย เหตุผลในการตดัจ่าย (ชํารุด/บริจาค/ขายทอดตลาด) 
 - ระบุวันเดือนปีที่ตัดจ่าย 
 - ราคาขาย 
 - หมายเหต ุ
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2.1.4 ระบบสามารถแก้ไขสถานะของครุภัณฑ์ได้ เช่น ปกติ/ชํารุด/ซ่อมบํารุง  
2.1.5 ระบบสามารถเปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบและสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ได้ 
2.1.6 ระบบสามารถแจ้งเตือนการหมดระยะเวลารับประกันล่วงหน้าได้ 
2.1.7 ระบบสามารถกําหนดอายุครุภัณฑ์ตามประเภทได้  

2.2 การตัดจ่ายครุภัณฑ์ 
2.2.1 ระบบสามารถทําการกําหนดค่า “เลขที่ใบลงรับ” และ “วันที่ตัดจําหน่าย” โดยอัตโนมัติ 
2.2.2 ผู้ใช้สามารถกรอก เลขที่เอกสารอ้างอิง , เลขที่มติกรรมการ, เหตุผลในการตัดจําหน่าย, 

สถานะครุภัณฑ์, ราคาขาย และหมายเหต ุโดยระบุวันเดือนปีที่ตัดจําหน่ายให้ชัดเจน 
2.3 ระบบมีการประมวลตัดค่าเสื่อมครุภัณฑ์ แยกตามประเภท 

  
3 รายงาน 

3.1 รายงานสรุปทะเบียนครุภัณฑ์  
 - แยกตามประเภทครุภัณฑ์  
 - แยกตามสถานะ 

3.2 รายงานรายละเอียดทะเบียนครุภัณฑ์ 
  - ตามเลขทะเบียน 

3.3 รายงานค่าเสื่อมครุภัณฑ ์
3.4 รายงานตัดจ่ายครุภัณฑ์ 
3.5 รายงานทะเบียนครุภัณฑ์ครบอายุประกันล่วงหน้า 
3.6 รายงานครุภัณฑ์บริจาค 
3.7 รายงานครุภัณฑ์ขายทอดตลาด 
3.8 รายงานครุภัณฑ์ครบอายุ 
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19 ระบบจัดเก็บ-เบิกเอกสาร  
 

 ขอบเขตการจัดทําระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ สําหรับระบบจัดเก็บ-เบิกเอกสาร 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําระบบจัดเก็บ-เบิกเอกสาร 
ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 
1 ระบบสามารถลงทะเบียนบาร์โค้ดที่ได้รับจาก Iron mountain ได้ 
2 ระบบสามารถกรอกข้อมูลการจัดเก็บ-การเบิกเอกสารรายวันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 วันที่จัดเก็บ 
2.2 เลขที่เอกสาร 
2.3 เลขที่บาร์โค้ด 
2.4 ฝ่ายที่ส่ง 
2.5 ประเภทเอกสาร (TAPE BACKUP , CD etc., แฟ้ม, ห้องมั่นคง, กล่อง, บริการส่งเอกสารทางอีเมล์) 
2.6 รายละเอียดเอกสาร 
2.7 เลขที่สมาชิก 
2.8 ช่ือ-สกุล 
2.9 เลขที่สัญญา 
2.10 สถานะ (ส่ง, เบิก, เบิกถาวร, ทําลาย) 

3 ระบบสามารถออกเลขที่เอกสารได้อัตโนมัติ 
4 ระบบสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลเอกสารที่จัดเก็บแล้ว 
5 ระบบสามารถเรียกเอกสารตามเลขที่เอกสารมาทําการเบิกได้ 
6 รายงาน 

6.1 รายงานแสดงรายละเอียดเอกสารที่จัดเก็บครบกําหนดล่วงหน้าได้ 
6.2 รายงานการส่ง-เบิกเอกสารเป็นแบบรายวัน ตามประเภทเอกสารได้ 
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20 ระบบส่งข้อมูลเครดิตบูโร 
 

ขอบเขตการจัดทําระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการระบบส่งข้อมูลเครดิตบูโร ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่สหกรณ์ฯ ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
ความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ เป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด สามารถสืบค้นรายละเอียดข้อมูล
เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่อาจมีอยู่กับสถาบันการเงินอื่นในฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ 
แต่ขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ก็ต้องมีหน้าที่ในการนําส่งข้อมูลเงินกู้ของสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดของสหกรณ์ฯ ให้กับ
บริษัท ในทุกๆ เดือน ตามรูปแบบข้อมูลที่บริษัทกําหนด และบันทึกเก็บในฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อให้สถาบัน
การเงินอื่นที่เป็นสมาชิกของบริษัท สามารถสืบค้นข้อมูลได้เช่นเดียวกนั  
 
ความต้องการทางด้านระบบ 
1.  ระบบสามารถนําเข้าข้อมูลเงินกู้จากระบบเงินกู้เข้าสู่ระบบส่งข้อมูลเครดิตบูโร ทุกสิ้นเดือน ตามรูปแบบที่

กําหนด 
2.  ประเภทของเงินกู้ที่ต้องนําเข้าระบบ ได้แก่ 

2.1  เงินกู้ฉุกเฉินทุกประเภท 
2.2  เงินกู้สามัญทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้สามัญรับโอนในฐานะผู้ค้ําประกัน 
2.3  เงินกู้พิเศษทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้พิเศษสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 

3. ระบบสามารถปรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูลเงินกู้ของสมาชิก ก่อนนําส่งให้กับบริษัทได้ 
4. ระบบสามารถนําส่งข้อมูลเงินกู้ของสมาชิกให้กับบริษัท ตามรูปแบบที่บริษัทกําหนดได้ 
5. ระบบสามารถนําส่งข้อมูลเงินกู้ของสมาชิกบางรายการให้กับบริษัท กรณีมีข้อมูลเงินกู้บางรายการไม่ถูกต้อง

ตามเงื่อนไขของบริษัท 
6. ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะข้อมูลเงินกู้ในทุกรายการที่ได้นําส่งบริษัทไปแล้ว 
7. ระบบสามารถพิมพ์หนังสือแจ้งรายละเอียดข้อมลูเงินกู้แก่สมาชิก กรณีเป็นสัญญาเงินกู้ใหม่ 
8. ระบบสามารถพิมพ์หนังสือแจ้งแก่สมาชิก ณ สิ้นปี เพื่อแจ้งให้สมาชิกรับทราบรายละเอียดรายการ

เคลื่อนไหวข้อมูลเงินกู้ ที่สหกรณ์ฯ ได้นําส่งให้กับบริษัททุกเดือน 
9.  ระบบสามารถเก็บบันทึกรายละเอียดข้อมูลเงินกู้ของสมาชิก ที่นําส่งให้กับบริษัทไว้ได้ตลอดจนกว่าจะมีการ

ลบข้อมูล 
10. ระบบสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเงินกู้ของสมาชิกที่นําส่งให้กับบริษัท ย้อนหลังได้ 
11. ระบบสามารถลบข้อมูลรายละเอียดเงินกู้ของสมาชิกที่นําส่งให้กับบริษัท ตามช่วงเวลาที่ต้องการลบได้  
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