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วิธีการเข้าระบบ 

1. เข้าสู่ website กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ www.cad.go.th 

 

2. คลิกเลือกท่ี เมนู Intranet 

 

 
 

3. คลิกเลือกระบบทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร Online 

 

http://www.cad.go.th/
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คู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Online  

การเข้าใช้งานระบบ 
 : เข้าระบบโดยระบุ User Name และ Password  ปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1 ระบบทะเบียนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร Online 
   User Name : รหัส 13 หลัก (ผู้ดูแลระบบ) 
   Password : รหัส 13 หลัก (ก าหนดเอง) 
 
 

 
 

รูปที่ 1 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Online 
 

เมื่อ login เข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2 ระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Online 
ซึ่งจะประกอบด้วยเมนู ดังต่อไปนี้ 

1. เมนู ข้อมูลหลักเขตพ้ืนที่ 
2. เมนู บันทึกข้อมูล 
3. เมนู รายงาน 
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รูปที่ 2 ระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Online 
 

1. เมนู ข้อมูลหลักเขตพื้นที่ 

:  ส าหรับเพ่ิม /ค้นหา /แสดงข้อมูล  ในกรณีที่มีการจดทะเบียนใหม่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เมื่อก าหนดเงื่อนไขแล้ว เช่น อ าเภอตามส าเนาใบจดทะเบียนไม่มีในฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบต้องด าเนินการเพ่ิ ม 

อ าเภอใหม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้รหัสอ าเภอด้วยการคลิกที่    เพ่ือให้ระบบแสดง

ข้อมูลว่าอ าเภอในจังหวัดนั้นมีการใช้รหัสถึงล าดับที่เท่าไรแล้วคลิกที่  เพ่ือด าเนินการเพ่ิม
ชื่ออ าเภอ ส าหรับเมนูอ่ืนก็มีการใช้งานในลักษณะเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยเมนูย่อยดังรูปที่ 3 เมนู ข้อมูลหลักเขต
พ้ืนที ่ดังนี้ 

- อ าเภอ 

- ต าบล 
 

 
รูปที่ 3  เมนู ข้อมูลหลักเขตพ้ืนที่ 
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2. เมนู  บันทึกข้อมูล 

:  ส าหรับการจัดการข้อมูลหลักของระบบทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 

- เพ่ิม/แก้ไขทะเบียน 

- เปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
2.1 เพิ่ม/แก้ไขทะเบียน ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ 

2.1.1 เพิ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ล าดับขั้นตอนในการเพ่ิมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามใบส าคัญจดทะเบียน ผู้ดูแลระบบต้องด าเนินการค้นหาข้อมูล
ก่อนว่ามีการเพิ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระบบทะเบียนฯ แล้วหรือไม่ 

 เมื่อคลิกเลือกท่ีเมนู  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 4  
หน้าจอเพ่ิมข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 
รูปที่ 4  หน้าจอเพ่ิมข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 บันทึกรายละเอียดของสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ตามเงื่อนไขที่ระบุ ประกอบด้วย 

- ชื่อสหกรณ์    -     เลขทะเบียน 

- วันจดทะเบียน   -     ปีบัญช ี

- ที่อยู่     -     ประเภทสหกรณ ์

- ประเภทย่อยสหกรณ์ 
จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 5 หน้าจอบันทึกเพ่ิมข้อมูลสหกรณ์_เลือกประเภทสหกรณ์ 
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รปูที่ 5  หน้าจอบันทึกเพ่ิมข้อมูลสหกรณ์_เลือกประเภทสหกรณ์ 

 

 
รูปที่ 6  หน้าจอบันทึกเพ่ิมข้อมูลสหกรณ์_เลือกประเภทย่อยสหกรณ์ 

เมื่อบันทึกรายละเอียดของสหกรณ์ตามเงื่อนไขแล้ว คลิกที่ปุ่ม ซึ่งระบบจะท าการ 
Auto run รหัสสหกรณใ์ห้ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 7 หน้าจอแสดงรหัสสหกรณ์ที่บันทึกเพ่ิม 
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รูปที่ 7  หน้าจอแสดงรหัสสหกรณ์ที่บันทึกเพ่ิม 

 บันทึกรายละเอียดของกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
ประกอบด้วย 

- ชื่อกลุ่มเกษตรกร   -     เลขทะเบียน 

- วันจดทะเบียน   -     ปีบัญช ี

- ที่อยู่     -     ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

- ประเภทย่อยกลุ่มเกษตรกร 
จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 8 หน้าจอบันทึกเพ่ิมข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และรูปที่ 9 หน้าจอ 

บันทึกเพ่ิมข้อมูลกลุ่มเกษตรกร_เลือกประเภทย่อยกลุ่มเกษตรกร 

 
รูปที่ 8  หน้าจอบันทึกเพ่ิมข้อมูลกลุ่มเกษตรกร 
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รูปที่ 9  หน้าจอบันทึกเพ่ิมข้อมูลกลุ่มเกษตรกร_เลือกประเภทย่อยกลุ่มเกษตรกร 

เมื่อบันทึกรายละเอียดของกลุ่มเกษตรกรตามเงื่อนไขแล้ว คลิกที่ปุ่ม ซึ่งระบบจะท า
การ Auto run รหัสกลุ่มเกษตรกรให้ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 10 หน้าจอแสดงรหัสกลุ่มเกษตรกรที่บันทึกเพ่ิม 
 

 
รูปที่ 10  หน้าจอแสดงรหัสกลุ่มเกษตรกรที่บันทึกเพ่ิม 

2.1.2   ค้นหาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร   เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือเรียกดูรายละเอียดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือ แก้ไขข้อมูลตามรายงานขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
เช่น ชื่อ (ในกรณีเปลี่ยนชื่ออย่างเดียว) ปีสิ้นสุดทางบัญชี ที่อยู่ ฯลฯ 

 เมื่อคลิกเลือกเมนู  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 11   
หน้าจอค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
รูปที่ 11  หน้าจอค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 เลือกค้นหาสหกรณ์โดยก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องการ ประกอบด้วย 
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- ชื่อสหกรณ์ 

- เลขที่ทะเบียน 

- รหัสสหกรณ์ 

- ภาคตามแผนพัฒนาฯ 

- ภาคตามส านักนายก 

- สตท. 

- จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 12 หน้าจอค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ตามเงื่อนไขท่ีต้องการ) 

 

 
รูปที่ 12  หน้าจอค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ตามเงือ่นไขท่ีต้องการ) 

เมื่อคลิกเลือกเง่ือนไขได้ตามต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม ระบบจะแสดงชื่อสหกรณ์ตาม
เงื่อนไขท่ีค้นหา ดังรูปที่ 13  หน้าจอแสดงข้อมูลการค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 
รูปที่ 13  หน้าจอแสดงข้อมูลการค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลตามรายงานการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์/  

กลุ่มเกษตรกร คลิกเลือกที่ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และคลิกเลือกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 14  
หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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รูปที่ 14  หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

เมื่อคลิกเลือกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 15 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสหกรณ์/     
กลุ่มเกษตรกร 

 

 
รูปที่ 15  หน้าจอแก้ไขข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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เมื่อด าเนินการแก้ไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ ปีสิ้นสุดทางบัญชี ตามข้อบังคับแล้ว คลิก

เลือกปุ่ม   
2.1.3     แสดงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   เมื่อต้องการแสดงรายละเอียดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

 เมื่อคลิกเลือกเมนู  จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 16 
หน้าจอแสดงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 
 

 
รูปที่ 16  หน้าจอแสดงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 

 เลือกแสดงข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ตามเงื่อนไขท่ีต้องการ ประกอบด้วย 

- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

- ประเภท 

- ประเภทย่อย 

- ผู้สอบบัญชี 

เมื่อก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องการแล้ว คลิกท่ีปุ่ม ระบบจะประมวลผลข้อมูล
แสดงในรูปของ Excel  

   2.2  เปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ 
2.2.1  เพิ่มประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ส าหรับเพิ่มประวัติการเปลี่ยน

สถานะ ในกรณีทีม่ีประกาศ/ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง เลิก แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีและถอนชื่อ 

 เมื่อคลิกเลือกเมนู  จะปรากฏหน้าจอ 
ดังรูปที ่17 หน้าจอเพ่ิมประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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รูปที่ 17  หน้าจอเพ่ิมประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 เมื่อคลิกที่ปุ่ม เพ่ือก าหนดเงื่อนไขในการค้นหา 
ประกอบด้วย ชื่อ รหัสสหกรณ์ และเลขทะเบียน จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 18 หน้าจอก าหนดเงื่อนไขในการ
ค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประวัติการเปลี่ยนสถานะ 

 

 
 

รูปที่ 18  หน้าจอก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพ่ิมประวัติการเปลี่ยนสถานะ 

เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประวัติการเปลี่ยนสถานะแล้ว 
คลิกเลือกชื่อสหกรณ์ เพ่ือเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ถูกต้อง ระบุเลขที่ค าสั่ง ประกาศ ณ วันที่ และ

หมายเหตุแล้ว คลิกที่ปุ่ม  
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หมายเหตุ : ในกรณีที่เปลี่ยนสถานะเป็น “เลิก” ช่องหมายเหตุ ให้บันทึกสาเหตุของการเลิก 
และวันที่นายทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประกาศหรือมีค าสั่งให้เลิก เช่น เลิกตามความในมาตรา 70(3)     
ลว. 28 ก.พ. 2560 

      ในกรณีที่เปลี่ยนสถานะเป็น “ช าระบัญชี” ช่องหมายเหตุ ให้บันทึกชื่อผู้ช าระบัญชี 
และวันที่นายทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประกาศหรือมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี เช่น นางสินีกานต์  จันทา    
- ผู้ช าระบัญชี  ลว. 28 ก.พ. 2560 

      ในกรณีที่เปลี่ยนสถานะเป็น “ถอนชื่อ” ช่องหมายเหตุ ให้บันทึกชื่อผู้ช าระบัญชี
ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และวันที่นายทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีค าสั่งถอนชื่อ เช่น นางสินีกานต์  จันทา  
- ผู้ช าระบัญชีได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ลว. 20 เม.ย. 2560 

2.2.2  ค้นหาประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เมื่อต้องการค้นหาประวัติ   
การเปลี่ยนสถานะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 เมื่อคลิกเลือกเมนู  จะปรากฏหน้าจอ 
ดังรูปที่ 19  หน้าจอค้นหาประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

 
รูปที่ 19  หน้าจอค้นหาประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

 

 เมื่อคลิกที่ปุ่ม เพ่ือก าหนดเงื่อนไขในการค้นหา ประกอบด้วย รหัส ชื่อ 
สถานะปัจจุบัน สถานะเก่า วันที่เปลี่ยนสถานะปัจจุบัน และเอกสารอ้างอิง จะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 20 หน้าจอ
ค้นหาประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
รูปที่ 20  หน้าจอค้นหาประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

 เมื่อก าหนดเงื่อนไขในการค้นหา เพ่ือเรียกดูประวัติการเปลี่ยนสถานะ รวมถึงการแก้ไข
ข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่ค าสั่ง ประกาศ ณ วันที่ และหมายเหตุแล้วกดปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ 
ดังรูปที่ 20 หน้าจอค้นหาประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
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รูปที่ 20  หน้าจอค้นหาประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

2.2.3   แสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด  เมื่อต้องการเรียกดู
ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด แก้ไขล่าสุดเมื่อไร 

 เมื่อคลิกเลือกเมนู  จะปรากฎ
หน้าจอ ดังรูปที่ 21 หน้าจอแสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะ/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 

 
 

รูปที่ 21  หน้าจอแสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด  

 เลือกแสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งหมดตามเงื่อนไขที่
ต้องการ ประกอบด้วย 

- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

- ประเภท 

- ประเภทย่อย 

เมื่อก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม ระบบจะประมวลผลข้อมูล
แสดงในรูปของ Excel File 

3.  เมนู รายงาน 
:  ส าหรับเรียกดูรายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีทั้งหมด 12 รายงาน ปรากฏหน้าจอ 

ดังรูปที่ 22 หน้าจอรายงาน 
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รูปที่ 22  หน้าจอรายงาน 

 
 
 

          


