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ขั้นตอนการใช้ระบบสมาชิกออนไลน์ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด 

1. เขา้เวบ็ไซต ์http://cultcoop.nuntanacloudservice.com/ 

 
2. กดปุ่ ม ระบบสมาชิกออนไลน์ เพ่ือเขา้สู่หนา้ Log In 

 
3. กรอก รหัสสหกรณ์ 6 หลกั รหัสผ่าน โดยเม่ือเขา้ใชง้านครั้ งแรกระบบจะให้เปล่ียนรหัสผ่าน 

*กรณีลืมรหัสผ่าน ให้แจง้ทางเจา้หนา้ท่ีสาขาเพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ 

4. กดปุ่ ม เขา้สู่ระบบ / Log In เพื่อเขา้สู่ระบบสมาชิกออนไลน์ 

 

http://cultcoop.nuntanacloudservice.com/
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เมนูหลักระบบสมาชิกออนไลน์ 

ระบบสมาชิกออนไลน์ เป็นเมนูส าหรับตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสหกรณ์เช่น ช่ือสหกรณ์ ท่ีอยู่ วนัท่ีจดัตั้ง 
ขอ้มูลฐานะทางการเงิน ขอ้มูลหุ้น ขอ้มูลเงินฝาก ขอ้มูลเงินกู ้เป็นตน้ โดยประกอบดว้ยเมนูดงัน้ี 1. ระบบ

สมาชิก 2.ระบบหุ้น 3.ระบบเงินรับฝากและตัว๋ 4.ระบบเงินกู ้5.ระบบธุรกรรมออนไลน ์

 

1. ระบบสมาชิก  

เป็นการแสดงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสหกรณ์ โดยประกอบดว้ยเมนู 

 1.1 หนา้รวม 

 1.2 ฐานะการเงิน 

 1.3 ปันผล / เฉล่ียคืน 

 1.4 รายช่ือกรรมการ 

 

 1.1 หนา้รวมสรุปรวมขอ้มูลสหกรณ์ หนา้จอสรุปขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชโ้ดยแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
ขอ้มูลสหกรณ์, ขอ้มูลเงินฝากและตัว๋, ขอ้มูลหุ้น, ขอ้มูลปันผล / เฉล่ียคืน, ขอ้มูลเงินกู ้ขอ้มูลการค ้าประกนั

เงินกูแ้ละรายการรับช าระ 
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 - ขอ้มูลสหกรณ์ แสดงขอ้มูล ช่ือ ประเภทสมาชิก วนัท่ีจดัตั้ง วนัท่ีเป็นสมาชิก ฯลฯ เป็นตน้ 

 

- ขอ้มูลเงินฝากและตัว๋ ระบบแสดงขอ้มูลเงินฝากและตัว๋ท่ีสหกรณ์ฝากไวก้บัชุมนุมสหกรณ์เครดติยู
เน่ียนแห่งประเทศไทย โดยสามารถเลือกประเภทบญัชีท่ีตอ้งการคน้หาได ้เช่น ทั้งหมด , เงินฝากออมทรัพย์

พิเศษ, เงินฝากประจ า 3 เดือน, เงินฝากประจ า 6 เดือน, เงินฝากประจ า 12 เดือน เป็นตน้ โดยสามารถดู

รายละเอียดการฝากไดท้ี่ เมนูระบบแสดงขอ้มูลเงินฝากและตัว๋ รายการบญัชีเงินฝากและยอดคงเหลือ 

 

 

- ขอ้มูลหุ้น ระบบแสดงจ านวนหุ้นท่ีสหกรณ์ซ้ือไวก้บัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย 

โดยสามารถดูรายละเอียดการซ้ือไดท่ี้ เมนูระบบหุ้น รายละเอียดหุ้น  
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- ปันผล / เฉล่ียคืน ระบบจะแสดงยอดเงินปันผล / เฉล่ียคนืท่ีสมาชิกในปีนั้นๆ หลงัการประมวลผล

จ่ายปันผล / เฉล่ียคืน 

 

- ขอ้มูลเงินกู ้ระบบแสดงขอ้มูลสัญญาเงินกูท้ี่สหกรณ์กูไ้วก้บัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง

ประเทศไทย โดยระบุเลขที่สัญญา กรณี NNN คือ สัญญาทีย่งัไม่ไดร้ับการท าสัญญาในระบบสินเช่ือ จ านวน

เงินท่ีอนุมตัิ จ านวนเงินคงคา้ง วนัท่ีท าสัญญา วนัท่ีส้ินสุดสัญญา และสถานะของสัญญา  

 1.2 ฐานะการเงิน เมนูส่วนน้ีเป็นการอพัโหลดเอกสารฐานะทางการเงินประจ าเดือนต่างๆของ

สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียน 

 

 - เลือกเดือนที่ตอ้งการอพัโหลดเอกสาร 

 - กดปุ่ ม  เพื่อเรียกดูขอ้มูลประจ าเดือน 

 - กดปุ่ ม   เพื่อเลือกรูปท่ีตอ้งการอพัโหลด 

 - กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกรายการ   
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1.3 ปันผล / เฉล่ียคืน เมนูส่วนน้ีเป็นการตรวจสอบยอดเงินปันผลและแสดงยอดเงินเฉล่ียคืน ตาม

อตัราดอกเบ้ียท่ีทางชุมนุมไดค้  านวณ  

 

 - ระบบแสดงขอ้มูลจ านวนเงินปันผลและเฉล่ียคนื ตามอตัราต่างๆ 

1.4 รายช่ือคณะกรรมการ เมนูส่วนน้ีเป็นการแสดงรายช่ือคณะกรรมการท่ีทางสหกรณ์ โดยขอ้มูลท่ี

แสดงมาจากขอ้มูลที่สหกรณ์ส่งให้กบัชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเน่ียนแห่งประเทศไทย 

 

 - ระบบแสดงรายช่ือคณะกรรมการของสหกรณ์ที่ให้ขอ้กบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศ

ไทย 
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2.ระบบหุ้น  

เป็นการแสดงขอ้มูลรายการเคล่ือนไหวหุ้นของสหกรณ์ โดยประกอบดว้ยเมนู 

 2.1 รายละเอียดหุ้น 

 

 2.1 รายละเอียดหุ้น เมนูส่วนน้ีเป็นการแสดงขอ้มูลรายการเคล่ือนไหวหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ท่ีซ้ือ

กบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย 
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3. ระบบเงินรับฝากและตัว๋สัญญาใชเ้งิน  

เป็นการแสดงขอ้มูลบญัชีเงินฝากตัว๋สัญญาใชเ้งินและรายการเคล่ือนไหวของบญัชีเงินฝากของ

สหกรณ์ โดยประกอบดว้ยเมนู 

 3.1 บญัชีเงินฝากและตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

 

3.1 บญัชีเงินฝากและตัว๋สัญญาใชเ้งิน เมนูส่วนน้ีเป็นการแสดงขอ้มูลบญัชีเงินฝาก และตัว๋สัญญาใช้

เงินที่สหกรณ์ฝากไวก้บัชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเน่ียนแห่งประเทศไทย โดยระบบจะแยกแต่ละบญัชี 

 

 - กดปุ่ ม   เพื่อดูรายละเอียดการเคล่ือนไหวของบญัชี 
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4.ระบบเงินกู ้   

 เป็นการแสดงขอ้มูลสัญญาเงินกูแ้ละรายการเคล่ือนไหวในแต่ละสัญญาของสหกรณ์ โดย

ประกอบดว้ยเมนู รายละเอียดสัญญาเงินกู ้ , ประมาณการเงินกู ้

 

 4.1 รายละเอียดสัญญาเงินกู ้เมนูส่วนน้ีเป็นการแสดงขอ้มูลสัญญาเงินกู ้ท่ีสหกรณ์ท าสัญญาไวก้บั

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย โดยระบบจะแยกแต่ละสัญญา 

 

 - กดปุ่ ม   เพื่อดูรายละเอียดการเคล่ือนไหวของบญัชี 
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4.2 ประมาณการเงินกู ้เมนูส่วนน้ีเป็นการประมาณการเงินกูต้ามทรัพยท่ี์สหกรณ์ระบุ 

 

 - กรอก จ านวนเงิน (หน่วย : บาท) 

 

 - เลือกขนาดสหกรณ ์

 - เลือกชั้นคุณภาพลูกหน้ี 

 - เลือกการค ้าประกนั การค ้าแต่ละประเภทยอดเงินท่ีสหกรณ์กูไ้ดย้อดจะไม่เท่ากนั 
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5.ระบบธุรกรรมออนไลน์  

เมนูส่วนน้ีเป็นการแจง้ค  าขอออนไลน์โดยสหกรณ์จะแจง้เร่ืองท่ีตอ้งการขอท ารายการให้กบัเจา้หนา้ท่ี

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย โดยประกอบดว้ยเมนู แจง้ค  าขอออนไลน์ 

 

5.1 แจง้ค  าขอออนไลน์ เมนูส่วนน้ีเป็นการแจง้การท าค  าขอท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น ฝากเงิน การขอ

เปิดบญัชีเงินฝาก  

 

- เลือกระบบท่ีตอ้งการแจง้ เช่น ระบบสมาชิก  เงินฝาก ตัว๋สัญญาใชเ้งิน เงินกู ้เป็นตน้ 

 - กรอกรายละเอียดที่ตอ้งการแจง้ 

 - กรอกช่ือผูแ้จง้ 

 - กรอกเบอร์ติดต่อกลบั เพื่อให้ทางเจา้หนา้ท่ีติดต่อกลบัสหกรณ ์

 - กดปุ่ ม  เพื่ออปัโหลดไฟลข์อ้มูลเพ่ิมเติม 

 - กดปุ่ ม  เพื่อบนัทึกการแจง้ 
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 - สถานะการรับแจง้ เชน่  ทางชุมนุมรบัเร่ืองแลว้ คือทาง ชุมนุมไดร้บัทราบเร่ืองที่แจง้   

รอทางชุมนุมรบัเร่ือง คือ ทางชุมนุมยังไม่ไดท้ราบเร่ืองที่แจ้ง 

 

 


