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เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด
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เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด
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นายปัณณทัต บุญเย็น
รองผูจ้ ัดการ

น.ส.กาญจน์สิตา แสงงาม
เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณลักษณะโปรแกรมระบบงาน
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 พัฒนาโดยใช้ Visual Basic 6.0
 ระบบฐานข้ อมูล Microsoft SQL Server 2000 ,Microsoft SQL Server 2012
ทํางานภายใต้ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2000 , Windows Server 2003
, Windows Server 2008 ,Windows Server 2012
 แสดงผลแบบ Graphic User Interface ทํางานภายใต้ ระบบปฏิบัติการ
Windows XP ,Windows7 ,Windows8 , Windows10 ทัง 32 bit และ 64 bit
 ลักษณะระบบเป็ น Client – Server มีระบบสํ ารองข้ อมูลและเรียกคืนข้ อมูล
(Backup and Restore)
 การเชื อมโยงระหว่ างสาขาเป็ นทัง REAL TIME
 การเชื อมโยงกับธนาคารธนาคาร มี 2 แบบ คือ แบบ OFF LINE โดย รับ-ส่ ง
ข้ อมูลผ่ านทาง Website กับธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต และแบบ
Online กับธนาคารธนชาต

คุณลักษณะโปรแกรมระบบงาน
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 ข้ อมูลในแต่ ละระบบเชื อมโยงกัน และรอผ่ านเข้ าระบบบัญชี
 ระบบการควบคุมภายใน มีการกําหนดรหัสผ่ านเข้ าใช้ โปรแกรมแต่ ละระบบ
และในแต่ ละระบบมีการกําหนดสิ ทธิการเข้ าใช้ งานในแต่ ละหัวข้ อ
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คุณลักษณะ Web Application
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 Web Application พัฒนาโดยใช้ PHP (Version 5) และระบบจัดการ
ฐานข้ อมูล MySQL
 ระหว่ างฐานข้ อมูลใน Web server กับ Server เชื อมต่ อในลักษณะ ฯ
OFF LIINE โดยตังเวลาโอนถ่ ายข้ อมูลอัตโนมัติ

โปรแกรมระบบงาน
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ระบบเงินฝาก
ระบบเงินกู้
ระบบทะเบียนสมาชิก
ระบบถอนเงินฝาก และรับเงินกู้ ผ่านระบบ ATM
ระบบบัญชี
ระบบ Web Application
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ระบบเงินฝาก
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การควบคุมภายใน
- กําหนดสิทธิในการเข้ าใช้ งานในแต่ละหัวข้อ
- กําหนดวงเงินในการถอนเงินฝาก ของพนักงานและอนุมตั ริ ายการวงเงิน
ผ่านเครื องคอมฯ จากโต๊ะทํางาน
- การแก้ไขรายการต่างๆ จะถูกบันทึกเก็บในในระบบพร้ อมรหัสพนักงาน
- อายัดเงิน
* เมือได้ รับการร้ องขอ
* อัตโนมัตเิ มือทํารายการรับฝากแบบเช็ค หรื อ กู้โดยใช้ เงินฝากคําประกัน

ระบบเงินฝาก
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ประเภทเงินรับฝาก
- ออมทรัพย์ (ทัวไป), ออมทรัพย์มีเป้าหมาย,ออมทรัพย์พิเศษ,
ออมทรัพย์พิเศษ (ทัวไป), ประจํา (แบบรายเดือนมียอดเป้าหมาย),
ประจํา (3,6,12,..)
คุณลักษณะของประเภทเงินฝาก
- แต่ละประเภทเงินฝากกําหนดอัตราดอกเบียแยกย่อยและหรื อ
กําหนดแบบขันบันได และหรื อแบบก้าวหน้า
- กําหนดจํานวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีและจํานวนเงินฝากขันตํา
ต่อครัง
- กําหนดจํานวนทีถอนได้ต่อเดือนและค่าปรับ
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ระบบเงินฝาก
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* ช่ องทางการให้ บริการ
- สํ านักงานใหญ่ , สํ านักงานสาขา, หน่ วยบริการ
- ตู้ ATM (Automatic Teller Machine)
* ประเภทของการรับฝาก - ถอน
- เงินสด,เช็ค , โอน (แบบมีสมุดหรื อไม่ มีสมุด)
* รูปแบบของข้ อมูลทีรับเข้ าระบบ
- คีย์ข้อมูล
- โอนจากระบบทะเบียนสมาชิกและเงินกู้
- โหลดข้ อมูล (Text file)

ระบบเงินฝาก
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การเงิน
- ประมวลผล รับ - จ่าย เงินสดคงเหลือ
- บันทึกรายละเอียดเงินสดคงเหลือ
- พิมพ์เช็ค
อืน ๆ
- บันทึกลายมือชื อเจ้าของบัญชีในระบบเพือตรวจสอบ
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ระบบทะเบียนสมาชิกและเงินกู้
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การควบคุมภายใน
- กําหนดสิทธิในการเข้ าใช้ งานในแต่ละหัวข้อ
- อายัดและแจ้งเตือนข้อความ
. หุ้น , ปันผล , เฉลียคืน
. สิทธิการกู้
. แจ้งเตือนข้ อความสําคัญผ่านทางหน้ าจอ

ระบบทะเบียนสมาชิกและเงินกู้
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ทะเบียนสมาชิก
- บันทึกประวัตสิ มาชิก, ภาพถ่ าย
- กําหนดประเภทสมาชิก, หน่ วยงาน, หน่ วยงานย่อย,อัตราการ
ชําระหุ้นต่อเดือน
- บันทึกการเบิกจ่ายสวัสดิการสมาชิก
 ประเภทเงินกู้
- ฉุ กเฉิน
- สามัญ
- พิเศษ
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ระบบทะเบียนสมาชิกและเงินกู้
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คุณลักษณะประเภทเงินกู้
- เงินกู้ทุกประเภทกําหนดได้ ทังแบบหมุนเวียนและแบบเงินกู้ทัวไป
- กําหนดสิ ทธิวงเงินกู้ตามประเภทสมาชิ ก
- แต่ ละประเภทเงินกู้กําหนดสิ ทธิการกู้และอัตราดอกเบี ยแยกตาม
วัตถุประสงค์ได้ หลายอัตรา
- กําหนดวิธีการคิดดอกเบียในแต่ ละวัตถุประสงค์แบ่ งเป็ นช่ วงของยอดเงินกู้ได้
หลายอัตรา
- กําหนดงดเฉลียคืนทังประเภทของการกู้หรื อระบุสัญญาได้
- กําหนดการชําระเงินงวดประจําเดื อนผ่ านการเงิน , ธนาคาร , โอนหัก
จากบัญชีเงินฝาก หรื อติดต่ อชําระทีสหกรณ์

ระบบทะเบียนสมาชิกและเงินกู้

LOGO

- กําหนดให้ มีการคิดดอกเบียคืนหลังทํารายการส่ งเรี ยกเก็บให้ การเงินแล้ ว
- กําหนดให้ มีการคิดดอกเบียผิดนัดหรื อไม่ มีก็ได้
การเงิน :
- ประมวลผลเรียกเก็บ (ส่ งการเงิน ,ส่ งธนาคาร,ไม่ ส่งเรียกเก็บ)
- รับชําระหุ้น , หนี , อืนๆ (เงินสด , เช็ค , โอน)
- จ่ ายเงินกู้ (เงินสด,เช็ค,โอน)
- รับเงินกู้ผ่านตู้ ATM
- สรุปยอดเงินทีต้ องใช้ ในการจ่ ายเงินกู้
- จ่ ายเงินปันผลเฉลียคืนผ่ านตัวแทนหรื อรายบุ คคล (เงินสด,โอน) โอนเข้ าบัญชี
สหกรณ์ หรื อโอนถ่ ายเป็ น Text file ส่ งธนาคาร
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ระบบทะเบียนสมาชิกและเงินกู้
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อืนๆ :
- ข้ อมูลประกันภัย
- ประมวลผลสถิติผิดนัดชําระหนี
- แจ้ งเตือนหนีค้างชําระประจําเดื อนผ่ านหน้ าจอคอมฯ อัตโนมัติ
- ออกเอกสารแจ้ งหนีค้างชํ าระประจําเดือน

ระบบบัญชี
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เป็ นระบบทีนําข้ อมูลเข้ าได้ ทงคี
ั ย์ข้อมูลหรื อโหลดข้อมูลจากระบบ
ทะเบียนสมาชิกและเงินกู้, ระบบเงินฝาก
การควบคุมภายใน
- กําหนดสิทธิในการเข้ าใช้ งานในแต่ละหัวข้อ
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ระบบบัญชี
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ในระบบประกอบด้ วยระบบย่ อยต่ างๆดังนี :
- ระบบบัญชี
- ระบบบัญชีย่อย
- ระบบงบประมาณ
รายงาน :
- งบดุล,งบดุลรวมทุกสาขา
- งบกําไรขาดทุน, งบกําไรขาดทุนรวมทุกสาขา
- งบทดลอง, งบทดลองรวมทุกสาขา
- ลูกหนีระยะสั น, ระยะยาว
- หนังสื อยืนยันยอดหุ้นหนี
- ดอกเบียค้างรับ, ค้างจ่ าย
- พิมพ์ ใบสรุป (สลิป) ลูกหนี - เจ้ าหนี ประจําวัน

ระบบ Web Application
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สอบถามข้ อมูล
 - ด้ านการเงิน
– ยอดเงินในบัญชีเงินฝาก ,หุ้น , หนี , เงินปันผล+เฉลียคืน
– Statement เงินฝาก,หนี,หุ้น
– รายการส่ งเรียกเก็บประจําเดือน
– อัตราดอกเบียเงินฝาก+เงินกู้
 - ด้ านทะเบียนสมาชิก – การคําประกัน , สิทธิการคําประกัน+สิทธิการกู้
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ อนามัยสุ รินทร์ จํากัด

http://www.sphcoop.com
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