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การเข้าและออกจากระบบ	

 การใชร้ะบบบริหารจดัการขอ้มูลมุสลิม (Muslim System) จาํเป็นตอ้งลงช่ือเขา้สู่ระบบ (Login) 

ก่อนเสมอ  โดยการเปิดโปรแกรม เวบ็บราวเซอร์ แลว้ไปท่ีเวบ็ไซด ์www.islamicbangkok.or.th แลว้คลิก
เลือกเมนู "ทาํเนียบมสัยดิ"  

 

 

รูปท่ี 1  การเลือกเมนูเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

รู้หรือไม่  เม่ือคุณคล๊ิกเลือกทาํเนียบมสัยดิในเวบ็ไซดข์อง กอ.กทม. จะทาํใหคุ้ณเขา้มาสู่หนา้  

http://masjid.islamicbangkok.or.th โดยอตัโนมติั ซ่ึงคุณสามารถประหยดัเวลาไดโ้ดยการ Save URL 

ดงักล่าวไดต้รงๆ เลย  หรืออีก 1 วิธีท่ีเขา้ไดเ้หมือนกนัคือการเขา้ผา่น www.muslimsystem.com  นะครับ 

คาํแนะนาํ  ระบบบริหารจดัการขอ้มูลมุสลิม สามารถทาํงานและแสดงผลไดดี้ท่ีสุด เม่ือใชง้านกบั

เบราว์เซอร์ Google Chrome   ถ้าหากยงัไม่มีเบราว์เซอร์ Google Chrome สามารถดาวน์

โหลดไดจ้าก www.google.com/chrome เพื่อนาํมาติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการใชง้าน 
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การลงช่ือเข้าสู่ระบบ (Login) 	

 

 
รูปท่ี 2 การลงช่ือเข้าสู่ระบบ (Login) 

เม่ือเขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์http://masjid.islamicbangkok.or.th ใหท้าํการลงช่ือเขา้สู่ระบบ (Login) โดย 
1. ใหก้รอกช่ือผูใ้ช ้(Username)  
2. กรอกรหสัผา่น (Password)  
3. คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"  
 
ถา้หากช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถูกตอ้งก็จะเขา้สู่ระบบได้ แต่ถา้หากไม่

ถูกตอ้ง จะมีขอ้ความแจง้เตือนว่า "ช่ือผู้ใช้ (Username) หรือ รหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกต้อง กรุณาลอง
ใหม่อีกคร้ัง"  
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ตรวจสอบความปลอดภยัการใช้งานระบบ	

 เม่ือสามารถลงช่ือเขา้สู่ระบบ (Login) ไดแ้ลว้ (User และ Password ถูกตอ้ง) ระบบจะนาํมาสู่การ

ตรวจสอบความปลอดภยัก่อนการใชง้านอีกคร้ัง ดว้ยการให้พิมพต์วัอกัษรรหัสความปลอดภยัท่ีท่านเห็น 

(หมายเลข 1) ลงในช่องดา้นล่าง (หมายเลข 2) แลว้คลิกปุ่ม "ยนืยนั รหสัความปลอดภยั" (หมายเลข 3) 

 
 

รูปท่ี 3 ตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานระบบ 

การลงช่ือออกจากระบบ (Logout)	

 หลงัจากท่ีคุณลงช่ือเขา้สู่ระบบ (Login) เพื่อใชง้านในส่วนต่างๆ แลว้นั้น เม่ือเสร็จส้ินการใชง้าน 

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัผูอ่ื้นสวมรอยเขา้มาใชง้านระบบในฐานะช่ือผูใ้ชแ้ละสิทธิการ

ใชง้านของคุณ ดงันั้นให้คุณทาํการลงช่ือออกจากระบบ (Logout) ดว้ยทุกคร้ัง ดว้ยการคลิกท่ีเมนู "ออกจาก

ระบบ" 

 

รูปท่ี 4 การลงช่ือออกจากระบบ (Logout) 
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หน้าแรกทีผู้่ใช้งานจะได้พบ	

หน้าแรกสําหรับผู้ใช้ 

 หลงัจากลงช่ือเขา้สู่ระบบ (Login) และตรวจสอบความปลอดภยัการใช้งานระบบเรียบร้อยแลว้ 

ระบบจะนาํผูใ้ชม้าสู่หนา้แรกของตามสิทธิท่ีตนเองมีอยู ่(เป็นหนา้เดียวกนักบัเมนูขอ้มูลมสัยดิ)  ซ่ึงแบ่งเป็น

ส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 หน้าแรกหลงั Login / หน้าแสดงข้อมลูมสัยิด 
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1. ช่ือมัสยดิและสไลด์โชว์ 

 ส่วนแรกของหน้าขอ้มูลมสัยิดจะมีช่ือมสัยิด (หมายเลข 1) ช่ือรอง (หมายเลข 2) และสไลด์โชว ์

(หมายเลข 3)จะมีทั้งหมดไดไ้ม่เกิน 5 สไลด์ โดยจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) คือ ถา้หากยงัไม่มีการเพิ่มขอ้มูล

สไลดโ์ชว ์และยงัไม่มีการเพิ่มรูปภาพมสัยิด ระบบจะแสดงสไสดโ์ชวท่ี์เป็นค่าเร่ิมตน้ (Default) ของระบบ 

แต่ถา้หากมีการเพิ่มรูปภาพมสัยิดแลว้ (เมนูเพิ่ม ลบ รูปภาพมสัยิด) ระบบจะเปล่ียนไปดึงรูปภาพมสัยิดมา

แสดงแทน และท่ีแนะนาํคือคุณตอ้งเพิ่มขอ้มูลสไลดโ์ชว ์(เมนูเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลสไลดโ์ชว)์ ระบบจะได้

ไปดึงขอ้มูลสไลดท่ี์คุณตอ้งการใหแ้สดง ซ่ึงสามารถนาํมาแสดงข่าว กิจกรรม รูปมสัยดิ หรือลิงคข์อ้มูลต่างๆ 

ท่ีน่าสนใจกไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัการประยกุตใ์ชง้านของคุณ 

 

รูปท่ี 6 รูปสไลด์โชว์ 

2. ข้อมูลทะเบียนและทีอ่ยู่มัสยดิ 

 ส่วนท่ี 2 จะแสดงขอ้มูลทะเบียนมสัยดิ ท่ีอยูม่สัยดิ และเขตรับผดิชอบ (หมายเลข 4) 

 

รูปท่ี 7 ส่วนท่ีแสดงข้อมลูมสัยิดและเขตรับผิดชอบ 
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3. ข่าวและกจิกรรม 

 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของข่าวและกิจกรรม (หมายเลข 5) ถา้หากมีการเพิ่มข่าวและกิจกรรมระบบจะดึง

ขอ้มูลข่าวและกิจกรรม 6 เร่ืองล่าสุดมาแสดง ซ่ึงถา้หากมีมากกว่า 6 เร่ือง ระบบจะแสดงลิงค์ "ข่าวและ

กิจกรรมทั้งหมด" (หมายเลข 6) เพื่อคลิกไปอ่านทั้ งหมด ในแต่ละเร่ืองคุณสามารถคลิกลิงค์ รูปภาพ 

(หมายเลข 7) และหวัขอ้ (หมายเลข 8) เพื่อเขา้ไปอ่านเน้ือหาข่าวและกิจกรรมทั้งหมดได ้ 

 

 

รูปท่ี 8 ข่าวและกิจกรรม 

4. ประวตัิความความเป็น 

 ส่วนท่ี 4 ใหค้ลิกตรงแทบ็ "ประวติัความมา" (หมายเลข 9) ซ่ึงจะแสดงประวติัความเป็นมา

ของมสัยดิ (หมายเลข 10) และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการระบุ (หมายเลข 11) 
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รูปท่ี 9  ประวติัความเป็นมา 

5. คณะกรรมการอสิลามประจํามัสยดิ 

 ส่วนท่ี 5 ให้คลิกตรงแท็บ "คณะกรรมการ" (หมายเลข 12) ถ้าหากมีการเพิ่มขอ้มูลวาระคณะ

กรรมการฯ มัสยิดแลว้ (เมนูวาระคณะกรรมการฯ มัสยิด) แล้วระบบจะแสดงค่าเร่ิมต้น (Default) เป็น

ทาํเนียบคณะกรรมการฯ มสัยดิชุดปัจจุบนั (หมายเลข 13) แต่ถา้หากมีการเพิ่มขอ้มูลหลายวาระ คุณสามารถ

เลือกดูทาํเนียบคณะกรรมการฯ มสัยิดแต่ละวาระได้ (หมายเลข 14) และคุณสามารถคลิกรูปภาพ ช่ือ - 

นามสกลุ "ลิงคร์ายละเอียดเพิ่มเติม" (หมายเลข 15) เพื่อดูขอ้มูลส่วนตวัของกรรมการฯ มสัยดิแต่ละคนได ้

 

รูปท่ี 10  คณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 

6. จํานวนสัปปุรุษ 

 ส่วนท่ี 6 ใหค้ลิกตรงแทบ็ "สัปปุรุษ" (หมายเลข 16) เป็นส่วนท่ีแสดงจาํนวนสปัปุรุษและ

จาํนวนครอบครัว (หมายเลข 17) 
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รูปท่ี 11  จาํนวนสัปปุรุษและจาํนวนครอบครัว 

7. ข้อมูลติดต่อ 

 ส่วนท่ี 7 ใหค้ลิกตรงแทบ็ "ติดต่อ" (หมายเลข 18) เป็นส่วนท่ีแสดงขอ้มูลติดต่อมสัยดิทั้ง

ทางโทรศพัท ์อีเมล เวบ็ไซต ์และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างๆ (Social Network) (หมายเลข 19)  

 

รูปท่ี 12  ข้อมลูติดต่อมสัยิด 

8. ข้อมูลสถานทีแ่นะนํา สถานทีท่่องเทีย่ว ของมัสยดิ 

 ส่วนท่ี 8 ถา้หากมีการเพิ่มขอ้มูลสถานท่ีแนะนาํ สถานท่ีท่องเท่ียว ของมสัยดิ ระบบกจ็ะ

นาํมาแสดงในส่วนน้ี แต่ถา้หากไม่มีการเพิม่ขอ้มูลระบบจะไม่แสดงส่วนน้ี (หมายเลข 20) 
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รูปท่ี 13  ข้อมลูติดต่อมสัยิด 

9. รูปภาพมัสยดิ 

 ส่วนท่ี 9 เป็นส่วนของรูปภาพมสัยดิ (หมายเลข 21) ซ่ึงระบบจะใหสิ้ทธิการเพิ่มรูปภาพได้

ไม่เกิน12 รูป และคุณสามารถคลิกบนรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ข้ึน  

 

รูปท่ี 14 รูปภาพมสัยิด 

 

10. แผนทีมั่สยดิ 

 ส่วนท่ี 10 เป็นส่วนของแผนท่ีมสัยิดเป็นระบบแผนท่ีจริงจาก Google Maps คุณสามารถ

เปล่ียนมุมมอง "แผนที"่ หรือ "ดาวเทียม" หรือลากไอคอนสีเหลืองไปวางเพื่อดูมุมมองแบบ Street 

View (ภาพจริง) และซูมดูรายละเอียดต่างๆ ได ้(หมายเลข 22) นอกจากนั้นคุณยงัสามารถคลิกตรง

หนา้ต่างขอ้มูลแผนท่ี เพื่อคน้หาเสน้ทางมายงัมสัยดิของคุณ จากระบบ Google Maps (หมายเลข 23) 
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รูปท่ี 15  แผนท่ีมสัยิดบน google 

 

11. เวลาละหมาด 

 ส่วนท่ี 11 เป็นส่วนของเวลาละหมาดทั้ง 5 เวลา กรุงเทพมหานคร (หมายเลข 24) 

 

 

รูปท่ี 16  เวลาละหมาด 
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12. ลงิค์เวบ็ทีน่่าสนใจ 

 ส่วนท่ี 12 เป็นส่วนของลิงคอ์ลักรุอาน (ทั้งฟังและอ่าน) (หมายเลข 25) และลิงคเ์วบ็ท่ี

น่าสนใจต่างๆ (หมายเลข 26) ถา้คุณลิงคใ์ดน่าสนใจกส็ามารถคลิกเขา้ไปดูขอ้มูลต่างๆ ได ้

 

 

รูปท่ี 17  ลิงค์อัลกรุอานและลิงค์เวบ็ท่ีน่าสนใจ 

 

13. เวบ็ไซต์  Social Network 

 ส่วนท่ี 13 เป็นส่วนของเวบ็ไซต ์ และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างๆ (Social Network) ถา้

หากมีการเพิ่มขอ้มูลระบบจะแสดงเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของมสัยดิ (หมายเลข 27), Facebook 

ของมสัยดิ (หมายเลข 28), Twitter ของมสัยดิ (หมายเลข 29) และ YouTube ของมสัยดิ (หมายเลข 

30)  แต่ถา้หากไม่ไดเ้พิ่มขอ้มูลในส่วนน้ีระบบจะแสดงเวบ็ไซตแ์ละ Social Network ของสาํนกังาน

คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครแทน 

 

 

รูปท่ี 18  เวบ็ไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Network) 
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14. สถิติ 

 ส่วนท่ี 14 เป็นส่วนของสถิติการเขา้ชมหนา้เวบ็ไซตเ์ฉพาะมสัยดิของคุณ โดยแรกเป็นสถิติ

รายวนั รายเดือน และสถิติรวมทั้งหมด (หมายเลข 31)   

 

 

รูปท่ี 19  สถิติการเข้าชมเวบ็ไซต์เฉพาะมสัยิดของคุณ 
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รวมหัวข้อเมนูการใช้งาน 

เม่ือ Logon เขา้ระบบแลว้ จะพบ เมนูหลกั 8 เมนู (ไม่นบัเมนู ออกจากระบบ)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้มูลมสัยดิ 

 ขอ้มูลมสัยดิ 

 แก ้ไข ขอ้มูลมสัยดิ 

 เพิ่ม ลบ รูปภาพมสัยดิ 

2. ข่าวและกิจกรรม 

 ขอ้มูลข่าวและกิจกรรม 

 เพิ่มข่าวและกิจกรรม 

 แกไ้ขข่าวและกิจกรรม 

 ลบข่าวและกิจกรรม 

 เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลสไลดโ์ชว ์

3. คณะกรรมการมสัยดิ 

 ขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการ 

o ขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการ 

o เพิ่มขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการฯ 

o แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการ 

o ลบขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการ 

 วาระคณะกรรมการฯ มสัยดิ 

o วาระคณะกรรมการฯ มสัยดิ 

o ทาํเนียบคณะกรรมการฯ มสัยดิ 

o เพิ่มวาระคณะกรรมการฯ มสัยดิ 

o เพิ่ม ลด รายการ คณะกรรมการฯ 

o แกไ้ขวาระกรรมการฯ มสัยดิ 

o ลบวาระคณะกรรมการฯ มสัยดิ 
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4. ขอ้มูลสปัปุรุษ 

 ขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) 

o รายช่ือและขอ้มูลสปัปุรุษ 

o เพิ่มทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) 

o แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบุคคล 

o ลบขอ้มูลทะเบียนบุคคล 

 เพิ่มขอ้มูลแบบเป็นรายครอบครัว 

 ขอ้มูลทะเบียนครอบครัว 

o ขอ้มูลทะเบียนครอบครัว 

o ยา้ยครอบครัว 

 ขอ้มูลทะเบียนบา้น 

o ขอ้มูลทะเบียนบา้น 

o เพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้น 

o แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบา้น 

o ลบขอ้มูลทะเบียนบา้น 

 การยา้ยสปัปุรุษระหวา่งมสัยดิ 

o การยา้ยสปัปุรุษออกจากมสัยดิ 

o รายการยา้ยออกจากมสัยดิ 

o รายการคาํขอยา้ยเขา้มสัยดิ 

 การพน้จาการเป็นสปัปุรุษ 

 หนงัสือรับรองสปัปุรุษ 

 คน้หาขอ้มูลสปัปุรุษ 

5. ทะเบียนนิกะห์ 

 ขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ 

 เพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ 

 แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ 

 ยกเลิกทะเบียนนิกะห์ 

 หนงัสือรับรองการสมรส (นิกะห์) 
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6. ทะเบียนผูต้าย 

 ขอ้มูลทะเบียนผูต้าย 

 เพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้าย 

 แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนผูต้าย 

 ยกเลิกทะเบียนผูต้าย 

 หนงัสือการอนุญาตนาํศพฯ 

7. รายงาน 

 รายงานสปัปุรุษปัจจุบนั 

 รายงานรายช่ือสปัปุรุษ 

 รายงานสรุปขอ้มูลสปัปุรุษ 

 รายงานคน้หาขอ้มูลสปัปุรุษ 

 รายงานสปัปุรุษตามช่วงอาย ุ

o รายงานสปัปุรุษตามช่วงอาย ุ

o รายงานผูมี้อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 

o รายงานผูมี้อายตุั้งแต่ 15 ปี ข้ึนไป 

o รายงานผูมี้อายตุั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป 

 รายงานทะเบียนครอบครัว 

o รายงานทะเบียนครอบครัวสปัปุรุษ 

o รายงานสปัปุรุษตามครอบครัวว 

o รายงานรายช่ือตามครอบครัว 

 รายงานผูมี้สิทธ์ิคดัเลือกกรรมการ 

 รายงานการพน้จากสปัปุรุณ 

 รายงานทะเบียนนิกะห์ 

 รายงานทะเบียนผูต้าย 

8. ขอ้มูลผูใ้ช ้

 ขอ้มูลผูใ้ช ้

 แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้

 เปล่ียนรหสัผา่น 
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การจดัการข้อมูลผู้ใช้ (เมนูข้อมูลผู้ใช้) 

 การจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ จะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ คือ ส่วนท่ีแสดงขอ้มูลผูใ้ช ้  ส่วนสาํหรับ

แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้ และส่วนสาํหรับเปล่ียนรหสัผา่น  ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 20  เมนูข้อมลูผู้ใช้ 

เมนู	ข้อมูลผู้ใช้	

 

 
รูปท่ี 21 ข้อมลูผู้ใช้ (User) 

 ท่ีเมนูย่อยขอ้มูลผูใ้ช้จะเป็นการแสดงขอ้มูลผูใ้ช้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ Username และ 

Password (หมายเลข 1), ขอ้มูลผูใ้ช ้(หมายเลข 2) และท่ีอยูผู่ใ้ช ้(หมายเลข 3)  



‐ 34 ‐ 
 

เมนู แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 	

 ขอ้มูลผูใ้ชเ้ป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํให้ทาง กอ.กทม. สามารถติดต่อกบัผูใ้ชไ้ดส้ะดวก ซ่ึงเม่ือผูใ้ชเ้ขา้มา

ท่ีเมนูแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้สามารถทาํการแกไ้ขได ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 

 

รูปท่ี 22 แก้ไขข้อมลูผู้ใช้ (User) 

ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ไปแกไ้ขส่วนของขอ้มูลผูใ้ช ้  ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขไดเ้ฉพาะ เลขท่ีบตัรประชาชน, 

คาํนาํหนา้ช่ือ, ช่ือ, นามสกลุ, Email, เบอร์โทร ส่วน Username, ประเภทผูใ้ช,้ สิทธ์ิการใชง้าน จะไม่สามารถ

แกไ้ขได ้หากตอ้งการแกไ้ขตอ้งแจง้ไปยงัผูดู้แลระบบ (Admin) เพื่อใหท้าํการแกไ้ขใหเ้ท่านั้น 

ขั้นตอนท่ี 2 แกไ้ขในส่วนท่ีอยูผู่ใ้ช ้ซ่ึงแกไ้ขไดทุ้กช่องยกเวน้จงัหวดั  

ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือคุณแก้ไขขอ้มูลในส่วนท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม "แก้ไขขอ้มูลผูใ้ช ้

(User)"  หลงัจากนั้นระบบจะแจง้วา่ไดท้าํการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชเ้รียบร้อยแลว้  
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เมนู เปลีย่นรหัสผ่าน (Password)	

 การลงช่ือเขา้สู่ระบบ (Login) ในคร้ังแรกของคุณ คุณจะใชร้หัสผ่าน (Password) ท่ีระบบสร้างให ้

ข้ึนคุณสามารถเปล่ียนรหัสผา่นให้เป็นของคุณเอง (ผูอ่ื้นไม่สามารถรู้รหัสผา่นท่ีคุณเปล่ียนใหม่ได)้ โดยเขา้

เมนูขอ้มูลผูใ้ช ้ เปล่ียนรหัสผ่าน (Password) แลว้กรอกรหัสผ่านใหม่ ตอ้งเป็นอกัษรภาษาองักฤษหรือ

ตวัเลขเท่านั้น (ห้ามใชอ้กัษรภาษาไทย) จาํนวนไม่น้อยกว่า 6 ตวัอกัษรในช่อง "Password" (หมายเลข 1) 

และให้กรอกรหัสผ่านยืนยนัอีกคร้ัง (ต้องเหมือนกันกับท่ีกรอกในช่อง Password) ลงในช่อง "ยืนยัน 

Password" (หมายเลข 2) เม่ือกรอกเรียบร้อยแลว้ให้คลิกปุ่ม "เปลี่ยนรหัสผ่าน" (หมายเลข 3) หลงัจากนั้น

ระบบจะแจง้วา่ไดท้าํการเปล่ียนรหสัผา่นใหม่เรียบร้อยแลว้ 

 

รูปท่ี 23 เปลีย่นรหัสผ่าน (Password) 
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การจดัการระบบข้อมูลของมสัยดิ	(เมนูข้อมูลมสัยดิ) 

เมนู		ข้อมูลมสัยดิ 

เป็นเมนูท่ีแสดงให้เห็นว่ามัสยิดท่ีผูใ้ช้งานใช้อยู่นั้ น มีข้อมูลอะไรบ้าง ซ่ึงรายละเอียดจะเป็น

เช่นเดียวกบัท่ีแสดงในหนา้แรกสาํหรับผูใ้ชเ้ม่ือ Login เขา้มา   

 

เมนู		แก้ไขข้อมูลมสัยดิ  

 ขอ้มูลมสัยดิในเบ้ืองตน้นั้นทางเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานคณะกรรมการอิสลามประจาํกรุงเทพมหานคร

เป็นผูเ้พิ่มขอ้มูลใหใ้นบางส่วน ซ่ึงคุณสามารถแกไ้ข เพิม่เติมขอ้มูลต่างๆ ของมสัยดิ ไดจ้ากเมนูแกไ้ขขอ้มูล

มสัยดิ ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

เมนูย่อยช่ือและทะเบียนมัสยดิ	

 ส่วนแรกน้ีจะแกไ้ขขอ้มูลไดเ้ฉพาะช่ือรอง(ถา้มี) และวนัจดทะเบียน (หมายเลข 2) ส่วนช่ือมสัยิด

และเลขท่ีทะเบียนจะไม่อนุญาตให้แกไ้ข (หมายเลข 1) เน่ืองจากตอ้งการให้ตรงตามทะเบียนมสัยิด แต่ถา้

หากมีข้อมูลผิดพลาดก็สามารถแจ้งให้  ผู ้ดูแลระบบของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา

กรุงเทพมหานคร แกไ้ขใหไ้ด ้ 

 

 

รูปท่ี 24 การแก้ไขช่ือและทะเบียนมสัยิด 
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ทีอ่ยู่	

 ส่วนของท่ีอยู่มสัยิดนั้นคุณสามารถแก้ไขขอ้มูลได้เฉพาะ บา้นเลขท่ี, หมู่ท่ี, ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน, 

ตรอก/ซอย, ถนน และรหัสไปรษณีย  ์(หมายเลข 3) ส่วนแขวง, เขต และจงัหวดัจะไม่อนุญาตให้แก้ไข 

(หมายเลข 4) เน่ืองจากตอ้งการใหต้รงตามทะเบียนมสัยดิ แต่ถา้หากมีขอ้มูลผดิพลาดกส็ามารถแจง้ให ้ผูดู้แล

ระบบของสาํนกังานคณะกรรมการอิสลามประจาํกรุงเทพมหานคร แกไ้ขใหไ้ด ้ 

 

รูปท่ี 25 การแก้ไขท่ีอยู่มสัยิด 

ข้อมูลตดิต่อ	

 ส่วนน้ีจะเป็นการแกไ้ขขอ้มูลติดต่อมสัยิด ไดแ้ก่ เบอร์โทรศพัท,์ โทรสาร, มือถือ, อีเมล, เวบ็ไซต์

อยา่งเป็นทางการของมสัยิด, Facebook, Twitter และ YouTube ของมสัยดิ (หมายเลข 5) ซ่ึงการกรอกขอ้มูล

อีเมลและเว็บไซต์นั้ นจะตอ้งกรอกให้ตรงตามรูปแบบ คือ อีเมลจะตอ้งเป็นอกัษรภาษาองักฤษตรงตาม

รูปแบบ ส่วนเวบ็ไซตจ์ะตอ้งกรอก http:// หรือ https:// นาํหนา้ช่ือเวบ็ไซตเ์สมอ (หมายเลข 6) แต่ถา้หากไม่มี

ขอ้มูลกใ็หป้ล่อยวา่งไว ้(ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมายขีด -)  

 

 

รูปท่ี 26 การแก้ไขข้อมลูติดต่อมสัยิด 

 

ข้อมูลจาํนวนสัปปุรุษ	

 ส่วนน้ีจะเป็นการแกไ้ขจาํนวนสัปปุรุษ และจาํนวนครอบครัว ซ่ึงเม่ือคุณกรอกจาํนวนเพศชายและ

เพศหญิง ระบบจะรวมจาํนวนทั้งหมดใหโ้ดยอตัโนมติั  
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รูปท่ี 27 การแก้ไขจาํนวนสัปปุรุษ 

ประวตัคิวามเป็นมา	

 ส่วนน้ีจะเป็นการแกไ้ขขอ้มูล ประวติัความเป็นมาของมสัยิด (หมายเลข 8) ซ่ึงคุณสามารถกรอก

ประวติัความมาไดต้ามท่ีตอ้งการ และระบบมีเคร่ืองมือช่วยจดัการ ตกแต่ง ขอ้ความให้ใชง้านไดง่้ายและ

สวยงามข้ึน (หมายเลข 9) การใชง้านเคร่ืองมือช่วยดงักล่าวนั้น จะใชง้านคลา้ยๆ การพิมพข์อ้ความในหลายๆ 

โปรแกรม เช่น Microsoft Word เป็นตน้ 

  

รูปท่ี 28 การแก้ไขประวัติความเป็นมา 

 

สถานทีแ่นะนํา สถานทีท่่องเทีย่ว	

 ส่วนแรกน้ีจะแก้ไขขอ้มูล สถานท่ีแนะนํา สถานท่ีท่องเท่ียว ถ้าหากมัสยิดของคุณมีสถานท่ีท่ี

น่าสนใจ หรือมีสถานท่ีท่องเท่ียว  ท่ีตอ้งการแนะนาํขอ้มูลใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ คุณสามารถกรอกไดใ้นส่วนน้ี

ได้ตามท่ีตอ้งการ (หมายเลข 10) ซ่ึงระบบมีเคร่ืองมือช่วยจดัการ ตกแต่ง ขอ้ความให้ใช้งานได้ง่ายและ

สวยงามข้ึน (หมายเลข 11) และระบบจะนําไปแสดงขอ้มูล แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลก็ให้ปล่อยว่างไว  ้(ไม่

จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมายขีด -) และระบบกจ็ะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนน้ี 

 

รูปท่ี 29 สถานท่ีแนะนาํ สถานท่ีท่องเท่ียว 
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รายละเอยีดอ่ืนๆ	

 ส่วนแรกน้ีจะแกไ้ขขอ้มูล รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีมสัยดิตอ้งการนาํเสนอ โดยคุณสามารถกรอก

ไดใ้นส่วนน้ีไดต้ามท่ีตอ้งการ (หมายเลข 10) และระบบมีเคร่ืองมือช่วยจดัการ ตกแต่ง ขอ้ความให้

ใชง้านไดง่้ายและสวยงามข้ึน (หมายเลข 11)  

 

รูปท่ี 30 การแก้ไขรายละเอียดอ่ืนๆ 

แผนที	่

 ส่วนแรกน้ีจะแกไ้ขขอ้มูลแผนท่ี ตาํแหน่งท่ีตั้งของมสัยดิ ซ่ึงแผนท่ีดงักล่าวเป็นระบบแผนท่ีจริงจาก 

Google Maps (หมายเลข 14) คุณสามารถเปล่ียนมุมมองจากปุ่ม "แผนที"่ หรือ "ดาวเทยีม" และสามารถซูม

ดูรายละเอียดต่างๆ ได ้โดยดารแกไ้ขขอ้มูลแผนท่ีคุณสามารถทาํไดห้ลายวิธี คือ สามารถคลิกลากมุดสีแดง 

(หมายเลข 15) ไปปักหมุดยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการได ้ระบบก็จะดึงค่าพิกดัตาํแหน่งละติจูด (หมายเลข 18) และ

ลองจิจูด (หมายเลข 19) มาให้โดยอตัโนมติั หรือถา้คุณมีค่าพิกัดตาํแหน่งละติจูดและลองจิจูดอยู่แลว้ก็

สามารถนาํมากรอกไดเ้ลย หรือถา้คุณหาสถานท่ีท่ีคุณตอ้งการไม่เจอ คุณอาจจะใชว้ิธีกรอกขอ้มูล (หมายเลข 

16) คน้หาสถานท่ีสาํคญัๆ ก่อน (หมายเลข 17) แลว้ค่อยลากหมุดไปปักอีกคร้ังหน่ึง 
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รูปท่ี 31 การแก้ไขแผนท่ีของ google 

 เม่ือคุณกรอกขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจแลว้จึงปุ่ม "แก้ไข

ข้อมูลมัสยดิ" (หมายเลข 20) แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลมสัยดิ

เรียบร้อยแลว้ 

เมนู		จัดการรูปภาพของมสัยดิ 

 ถา้หากคุณตอ้งการจดัการรูปภาพของมสัยดิ ดว้ยการเพิ่ม หรือ ลบรูปภาพ คุณสามารถจดัการไดจ้าก

เมนูน้ี ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

เมนูย่อยเพิม่รูปภาพของมัสยดิ	

 การเพิ่มรูปภาพมสัยดิ ระบบจะใหสิ้ทธิมสัยดิละ 12 รูป โดยระบบจะแสดงจาํนวนท่ีสามารถเพ่ิมได้

ไวใ้ห ้(หมายเลข 1) แต่ถา้หากสิทธิการเพิ่มรูปภาพเตม็แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน ถา้ตอ้งการเพิ่มใหม่

กจ็ะตอ้งลบรูปเดิมก่อน 

 การเพิ่มรูปภาพเร่ิมจากคลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" (หมายเลข 2) จากนั้นจะมีหนา้ต่างใหเ้ลือกไฟลรู์ปจาก

คอมพิวเตอร์ของคุณ (หมายเลข 3) ใหค้ลิกรูปท่ีตอ้งการเพิ่ม (หมายเลข 4) (สามารถเพิ่มคร้ังละหลายๆ รูปได ้

โดยการเอาเมาส์ลากรูปท่ีตอ้งการทั้ งหมด หรือคลิกเมาส์พร้อมกดปุ่ม "Ctrl" ท่ีแป้นพิมพ์) แลว้คลิกปุ่ม 
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"Open" (หมายเลข 5) จากนั้นระบบจะแสดงช่ือไฟล์หรือจาํนวนรูปท่ีไดเ้ลือกไว  ้แลว้ให้คลิกปุ่ม "เพิ่ม

รูปภาพ" (หมายเลข 6) (ถา้หากเพิ่มหลายรูปหรือไฟลรู์ปมีขนาดใหญ่ กรุณารอสกัครู่ในการอพัโหลดรูปภาพ

เขา้สู่ระบบ) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้ความแจง้ว่าไดท้าํการเพิ่มรูปภาพเรียบร้อยแลว้ (หมายเลข 7) ให้

คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 8) ซ่ึงสามารถเล่ือนลงดา้นล่างเพื่อดูรูปท่ีเพิ่มเขา้ไปใหม่ได ้

 

      

รูปท่ี 32 การเพ่ิมรูปภาพมสัยิด 

เมนูย่อยลบรูปภาพของมัสยดิ	

 ถา้หากตอ้งการลบรูปภาพมสัยดิ หรือตอ้งการเพิ่มรูปภาพใหม่ แต่สิทธิการเพิ่มเตม็แลว้จะตอ้งลบรูป

เดิมก่อน ระบบจะแสดงรูปภาพทั้งหมดของมสัยดิ ซ่ึงคุณสามารถเลือกลบรูปภาพต่างๆ ท่ีตอ้งการได ้ โดย

สามารถลบคร้ังละรูป หรือคร้ังละหลายๆ รูปกไ็ด ้ดงัน้ี 

 ถา้หากตอ้งการลบคร้ังละรูป ใหค้ลิกปุ่ม "ลบรูปภาพ" (หมายเลข 1) ของรูปภาพท่ีตอ้งการ

ลบ แลว้ระบบจะมีขอ้ความยนืยนัการลบ (หมายเลข 2) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 3) เพื่อยืนยนัการลบ

รูปภาพ แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ว่าลบรูปภาพเรียบร้อยแลว้ (หมายเลข 4) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อดู

รูปภาพท่ีเหลือ (หมายเลข 5) 
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รูปท่ี 33 การลบรูปภาพคร้ังละรูป 

 

 

 ถา้หากตอ้งการลบคร้ังละหลายๆ รูป ให้คลิก (ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก) ในช่องของรูปภาพท่ี

ตอ้งการลบ (หมายเลข 6 และ 7) ไดค้ร้ังละหลายๆ รูปตามท่ีตอ้งการ จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ลบรูปภาพ จาก

รายการที่เลือกไว้" (ดา้นล่าง หมายเลข 8) แลว้ระบบจะมีขอ้ความยืนยนัการลบ (หมายเลข 9) ให้คลิกปุ่ม 

"ตกลง" (หมายเลข 10) เพื่อยืนยนัการลบรูปภาพ แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ว่าลบรูปภาพเรียบร้อยแลว้ 

(หมายเลข 11) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อดูรูปภาพท่ีเหลือ (หมายเลข 12) 

 

 

 

รูปท่ี 34 การลบรูปภาพคร้ังละหลายๆ รูป 
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ข้อมูลข่าวและกจิกรรม	

เมนู		เพิม่ข่าวและกจิกรรม	

 ถา้หากคุณมีเร่ืองราวท่ีตอ้งการนาํเสนอ ไม่ว่าจะเป็น ข่าว ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมต่างๆ 

และบทความต่างๆ คุณสามารถประยกุตใ์ชง้านในส่วนน้ีได ้โดยการเพิ่มข่าวและกิจกรรม 

 
 

รูปท่ี 35 การเพ่ิมข่าวและกิจกรรม 

เร่ิมจากกรอกหัวขอ้หรือ "ช่ือเร่ือง" (หมายเลข 1) ตามดว้ยการเพิ่มรูปภาพให้คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" 

(หมายเลข 2) จากนั้ นจะมีหน้าต่างให้เลือกไฟล์รูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (หมายเลข 3) ให้คลิกรูปท่ี

ตอ้งการเพิ่ม (ไฟลรู์ปขนาดไม่เกิน 1 MB หมายเลข 4) แลว้คลิกปุ่ม "Open" (หมายเลข 5) จากนั้นระบบจะ
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แสดงช่ือไฟลท่ี์ไดเ้ลือกไว ้ขั้นตอนต่อมาเป็นการกรอกรายละเอียดเน้ือหา ข่าวและกิจกรรม ซ่ึงคุณสามารถ

กรอกไดต้ามท่ีตอ้งการ (หมายเลข 6) และระบบมีเคร่ืองมือช่วยจดัการ ตกแต่ง ขอ้ความใหใ้ชง้านไดง่้ายและ

สวยงามข้ึน (หมายเลข 7) การใชง้านเคร่ืองมือช่วยดงักล่าวนั้น จะใชง้านคลา้ยๆ การพิมพข์อ้ความในหลายๆ 

โปรแกรม เช่น Microsoft Word เป็นตน้  

 เม่ือกรอกขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม "เพิม่ข่าวและกจิกรรม" (หมายเลข 8) แลว้

ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการเพ่ิมข่าวและกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ 

เมนู	ข้อมูลข่าวและกจิกรรม	

 เมนูน้ีจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) แสดงรายการขอ้มูลข่าวและกิจกรรมทั้งหมด โดยคุณสามารถคน้หา

ขอ้มูลข่าวและกิจกรรมไดจ้ากการกรอกหัวขอ้เร่ือง (หมายเลข 1) หรือเน้ือหา (หมายเลข 2) แลว้คลิกปุ่ม 

"ค้นหาข่าว" (หมายเลข 3) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงข่าวและกิจกรรม (หมายเลข 4) โดยเรียงตามวนัท่ีและ

เวลาท่ีประกาศล่าสุด (หมายเลข 5) ซ่ึงจะแสดงจาํนวนผลรวมทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย (หมายเลข 6) และ

คุณสามารถดูรายละเอียดเน้ือหาข่าวและกิจกรรมไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" (หมายเลข 7)  

 

  

รูปท่ี 36 แสดงข้อมลูข่าวและกิจกรรม 

รายละเอยีดเน้ือหาข่าวและกจิกรรม 
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 จากเมนูขอ้มูลข่าวและกิจกรรมก่อนหน้าน้ี เม่ือคุณคลิกลิงค ์"รายละเอียด" ระบบจะเปล่ียนไปยงั

หน้ารายละเอียดของเน้ือหาข่าวและกิจกรรม ซ่ึงจะประกอบด้วย รูปภาพ  (หมายเลข 1) หัวข้อเร่ือง 

(หมายเลข 2) เน้ือหา (หมายเลข 3) และการแบ่งปันหรือแชร์ไปยงัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) 

ไดแ้ก่ การทวีต (Tweet) ข่าวและกิจกรรมไปยงั Twitter (หมายเลข 4) การกดแชร์ไปยงั Google+ (หมายเลข 

5) การกดถูกใจ (Like) หรือแชร์ไปยงั Facebook (หมายเลข 6) 

 

 
 

รูปท่ี 37 รายละเอียดเนือ้หาข่าวและกิจกรรม 

เมนู	แก้ไขข่าวและกจิกรรม	

 หลงัจากการเพิ่มข่าวและกิจกรรมไปแลว้นั้น ถา้หากข่าวและกิจกรรมใดผดิพลาด ไม่ว่าจะเป็นส่วน

ของ หวัขอ้เร่ือง เน้ือหา และรูปภาพ ก็สามารถแกไ้ขได ้โดยคลิกเมนูแกไ้ขข่าวและกิจกรรม ระบบกจ็ะแสดง
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ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด ซ่ึงคุณสามารถเลือกคน้หาข่าวและกิจกรรมได ้(หมายเลข 1) แลว้คลิกลิงค ์"แก้ไข

ข้อมูล" (หมายเลข 2)  หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้แกไ้ขข่าวและกิจกรรม  

 

 

 

รูปท่ี 38 การแก้ไขข่าวและกิจกรรม 



‐ 47 ‐ 
 

 

ซ่ึงคุณสามารถแก้ไขหัวขอ้หรือช่ือเร่ือง (หมายเลข 3) หรือตอ้งการเปล่ียนรูปภาพคลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" 

(หมายเลข 4) จากนั้ นจะมีหน้าต่างให้เลือกไฟล์รูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (หมายเลข 5) ให้คลิกรูปท่ี

ตอ้งการเปล่ียน (ไฟล์รูปขนาดไม่เกิน 1 MB หมายเลข 6) แลว้คลิกปุ่ม "Open" (หมายเลข 7) เพื่อเปล่ียน

รูปภาพใหม่แทนรูปภาพเดิม หรือตอ้งการแกไ้ขเน้ือหา คุณก็สามารถแกไ้ขไดต้ามท่ีตอ้งการ (หมายเลข 8) 

นอกจากน้ีระบบยงัมีเคร่ืองมือช่วยจดัการ ตกแต่ง ขอ้ความให้ใชง้านไดง่้ายและสวยงามข้ึน (หมายเลข 9) 

การใชง้านเคร่ืองมือช่วยดงักล่าวนั้น จะใชง้านคลา้ยๆ การพิมพข์อ้ความในหลายๆ โปรแกรม เช่น Microsoft 

Word เป็นตน้  

 หลงัจากแกไ้ขในส่วนต่างๆ ตามท่ีตอ้งการแลว้ใหค้ลิกปุ่ม "แก้ไขข่าวและกจิกรรม" (หมายเลข 10) 

แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการแกไ้ขข่าวและกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ 

เมนู	ลบข่าวและกจิกรรม	

 หลงัจากการเพิ่มข่าวและกิจกรรมไปแลว้นั้น ถา้หากตอ้งการลบข่าวและกิจกรรมก็สามารถลบได ้

(แต่ถา้หากมีขอ้มูลผดิเพียงเลก็นอ้ย แนะนาํใหท้าํการแกไ้ขแทนการลบ) โดยคลิกเมนูลบข่าวและกิจกรรม  
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รูปท่ี 39 การลบข่าวและกิจกรรม 

ระบบกจ็ะแสดงข่าวและกิจกรรมทั้งหมด  ซ่ึงคุณสามารถเลือกคน้หาข่าวและกิจกรรมได ้(หมายเลข 

1) แล้วคลิกปุ่ม "ลบข้อมูล" (หมายเลข 2) หลังจากนั้ นระบบจะแจ้งขอ้ความให้ยืนยนัการลบข่าวและ

กิจกรรมดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง (หมายเลข 3) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 4) เพื่อยืนยนัการลบขอ้มูล แลว้

ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการลบข่าวและกิจกรรมดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

เมนู	เพิม่ แก้ไข ลบ ข้อมูลสไลด์โชว์	

 ส่วนน้ีจะเป็นการจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัสไลดโ์ชว ์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

 

รูปท่ี 40 การเพ่ิมลดแก้ไขสไลด์โชว์ 

1 

2 
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เพิม่รูปสไลด์	

 ในหนา้ขอ้มูลมสัยดิ จะมีส่วนแสดงสไลดโ์ชว ์ (Slide Show) เพื่อแสดงรูปภาพและเร่ืองราวท่ี

ตอ้งการนาํเสนอ ซ่ึงระบบจะใหสิ้ทธิรูปสไลดโ์ชวไ์ม่เกิน 5 รูป  

 

 

 

รูปท่ี 41 การเพ่ิมรูปสไลด์ 

โดยระบบจะแสดงจาํนวนท่ีสามารถเพ่ิมไดไ้วใ้ห ้ (หมายเลข 1) แต่ถา้หากสิทธิการเพิ่มสไลดเ์ตม็

แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน ถา้ตอ้งการเพิ่มใหม่กจ็ะตอ้งลบสไลดเ์ดิมก่อน การเพิ่มรูปสไลดเ์ร่ิมจาก

คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" (หมายเลข 2) จากนั้นจะมีหนา้ต่างใหเ้ลือกไฟลรู์ปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (หมายเลข 

3) ใหค้ลิกรูปท่ีตอ้งการเพิ่ม (หมายเลข 4 ไฟลรู์ปตอ้งมีขนาดไม่เกิน 1 MB นอกจากนั้นคุณยงัสามารถเพิ่ม

คร้ังละหลายๆ รูปได ้ โดยการเอาเมาส์ลากรูปท่ีตอ้งการทั้งหมด หรือคลิกเมาส์พร้อมกดปุ่ม "Ctrl" ท่ี

แป้นพิมพ)์ แลว้คลิกปุ่ม "Open" (หมายเลข 5) จากนั้นระบบจะแสดงช่ือไฟลห์รือจาํนวนรูปท่ีไดเ้ลือกไว ้
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แลว้ใหค้ลิกปุ่ม "เพิม่รูปไสด์โชว์" (หมายเลข 6) (ถา้หากเพิ่มหลายรูปหรือไฟลรู์ปมีขนาดใหญ่ กรุณารอ

สกัครู่ในการอพัโหลดรูปภาพเขา้สู่ระบบ) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการเพิม่รูปสไลด์

เรียบร้อยแลว้ (หมายเลข 7) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 8) ซ่ึงสามารถเล่ือนลงดา้นล่างเพื่อดูรูปท่ีเพิ่มเขา้

ไปใหม่และจดัการขอ้มูลสไลดไ์ด ้

แก้ไข ลบ ข้อมูลสไลด์	

 หลงัจากเพิ่มรูปสไลด์แลว้ ในหน้าขอ้มูลมสัยิดจะมีเพียงแค่รูปภาพ จะไม่มีรายละเอียดของสไลด ์

ดงันั้นถา้หากตอ้งการใหส้ไลดมี์ความสมบูรณ์ก็จะตอ้งมาเพิ่มขอ้มูลสไลดก่์อน โดยเร่ิมจากการเลือกลาํดบัท่ี

ตอ้งการให้สไลด์โชว ์(หมายเลข 1) กรอกช่ือสไลด์ (หมายเลข 2) กรอกคาํบรรยายสั้นๆ (หมายเลข 3) และ

กรอกลิงค ์(Link) ท่ีตอ้งการให้ลิงคไ์ปยงัหน้าเว็บท่ีเราตอ้งการ (หมายเลข 4 เช่น หน้าข่าวและกิจกรรมท่ี

ตอ้งการ เป็นตน้ และ Link หรือ URL ของเวบ็ไซตจ์ะตอ้งกรอก http:// หรือ https:// นาํหน้าช่ือเวบ็ไซตล์บ 

แจง้ว่าไดท้าํการเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลสไลดเ์รียบร้อยแลว้ (หมายเลข 6) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 7) เพื่อดู

ขอ้มูลสไลดโ์ชว ์

 

 

 

 

 

รูปท่ี 42 แก้ไข หรือลบ ข้อมลูสไลด์ 
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ลบ ข้อมูลสไลด์โชว์ 

 ถา้หากตอ้งการลบไลดโ์ชว ์คุณสามารถลบไดพ้ร้อมๆ กนั ทั้งรูปภาพและขอ้มูล ดงัน้ี 

 ถา้หากตอ้งการลบคร้ังละสไลด ์ใหค้ลิกปุ่ม "ลบข้อมูล" (หมายเลข 1) ของสไลดท่ี์ตอ้งการ

ลบ แลว้ระบบจะมีขอ้ความยนืยนัการลบ (หมายเลข 2) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 3) 

เพื่อยนืยนัการลบรูปภาพ แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้วา่ลบขอ้มูลสไลดโ์ชวเ์รียบร้อยแลว้ 

(หมายเลข 4) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อดูสไลดท่ี์เหลือ (หมายเลข 5) 

 

 

 
 

รูปท่ี 43 การลบสไลด์ 

 ถา้หากตอ้งการลบคร้ังละหลายๆ สไลด ์ใหค้ลิก (ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก) ในช่องของสไลดท่ี์

ตอ้งการลบ (หมายเลข 6 และ 7) ไดค้ร้ังละหลายๆ สไลดต์ามท่ีตอ้งการ จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม 

"ลบสไลด์ จากรายการทีเ่ลือกไว้" (ดา้นล่าง หมายเลข 8) แลว้ระบบจะมีขอ้ความยนืยนัการ

ลบ (หมายเลข 9) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 10) เพื่อยนืยนัการลบสไลด ์แลว้ระบบจะ

มีขอ้ความแจง้วา่ลบสไลดโ์ชวเ์รียบร้อยแลว้ (หมายเลข 11) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อดู

สไลดท่ี์เหลือ (หมายเลข 12) 
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รูปท่ี 44 การลบคร้ังละหลายๆ สไลด์ 
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การจดัการข้อมูลคณะกรรมการมสัยดิ(เมนูคณะกรรมการมสัยดิ) 

เมนู	ข้อมูลส่วนตวัของคณะกรรมการ	

เมนูย่อย เพิม่ข้อมูลส่วนตวัคณะกรรมการฯ	

 การจดัการขอ้มูลคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดนั้นแนะนําให้เร่ิมจากการเพิ่มขอ้มูลขอ้มูล

ส่วนตวัของคณะกรรมการฯ มสัยดิก่อน แลว้ค่อยนาํขอ้มูลของกรรมการแต่ละคนไปเพิ่มในวาระต่างๆ ท่ีได้

ดาํรงตาํแหน่ง เพื่อไม่ให้ขอ้มูลซํ้ าซอ้นกนัในระบบน้ีจึงให้เพิ่มขอ้มูลส่วนตวัของคณะกรรมการฯ มสัยิดแต่

ละคนเพียงร้ังเดียว หลงัจากนั้นก็สามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ดเ้ลย การเพิ่มขอ้มูลส่วนตวัของคณะกรรมการฯ 

มสัยดิ เร่ิมจากการกรอกขอ้มูลในส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

ข้อมูลกรรมการ  

 ส่วนแรกจะเป็นการกรอกขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ เลขบตัรประชาชน, ช่ือ, นามสกุล, ช่ือมุสลิม, วนั

เดือนปีเกิด, อาชีพ, เบอร์โทร, Email (หมายเลข 1) ในส่วนแรกน้ีเลขบัตรประชาชน (หมายเลข 2) ของ

กรรมการจะตอ้งกรอกใหถู้กตอ้งตามรูปแบบและจะตอ้งไม่ซํ้ ากบัเลขบตัรประชาชนท่ีมีอยูใ่นระบบแลว้ ถา้

หากซํ้าระบบจะแจง้เตือนใหน้าํขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ไปใชง้านไดเ้ลย หรือถา้หากขอ้มูลเดิมไม่ถูกตอ้งกใ็หท้าํการ

แกไ้ขขอ้มูลเดิม ไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มขอ้มูลใหม่เพื่อลดความซํ้าซอ้นกนัของขอ้มูล  

 

 

รูปท่ี 45  การกรอกข้อมลูพืน้ฐานของกรรมการฯ 

ทีอ่ยู่ 

 ส่วนท่ีสองจะเป็นการกรอกขอ้มูลท่ีอยู ่ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี, หมู่ท่ี, หมู่บา้น/ชุมชน, ตรอก/ซอย, ถนน, 

แขวง, เขต, รหสัไปรษณีย ์(หมายเลข 3) 
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รูปท่ี 46  การกรอกท่ีอยู่ของกรรมการฯ 

รูปภาพ 

 ส่วนท่ีสามท่ีเป็นการเพิ่มรูปกรรมการ เร่ิมจากคลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" (หมายเลข 4) จากนั้ นจะมี

หนา้ต่างให้เลือกไฟลรู์ปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (หมายเลข 5) ให้คลิกรูปท่ีตอ้งการเพิ่ม (หมายเลข 6 ไฟล์

รูปตอ้งมีขนาดไม่เกิน 1 MB แนะนาํให้เป็นรูปแนวตั้ง ตามรูปตวัอยา่ง) แลว้คลิกปุ่ม "Open" (หมายเลข 7) 

จากนั้นระบบจะแสดงช่ือไฟลท่ี์ไดเ้ลือกไว ้

 

รูปท่ี 47 การเพ่ิมรูปกรรมการฯ 

การศึกษาและรายละเอยีดอ่ืนๆ 

 ส่วนสุดทา้ยจะเป็นการกรอกประวติัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และรายละเอียดอ่ืนๆ (ท่ี

ตอ้งการนําเสนอ) ซ่ึงคุณสามารถกรอกไดต้ามท่ีตอ้งการ (หมายเลข 6) และระบบมีเคร่ืองมือช่วยจดัการ 

ตกแต่ง ขอ้ความให้ใชง้านไดง่้ายและสวยงามข้ึน (หมายเลข 7) การใชง้านเคร่ืองมือช่วยดงักล่าวนั้น จะใช้

งานคลา้ยๆ การพิมพข์อ้ความในหลายๆ โปรแกรม เช่น Microsoft Word เป็นตน้ 
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รูปท่ี 48 การกรอกข้อมลูการศึกษาและรายละเอียดอ่ืนๆ 

 เม่ือกรอกขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม "เพิม่ข้อมูลกรรมการ" (หมายเลข 8) แลว้ระบบกจ็ะ

มีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการเพ่ิมขอ้มูลกรรมการอิสลามประจาํมสัยดิเรียบร้อยแลว้ 

เมนูย่อย ข้อมูลส่วนตวัของคณะกรรมการ	

 

รูปท่ี 49 แสดงรายช่ือคณะกรรมการฯ มสัยิด 

 เมนูน้ีจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) แสดงรายช่ือคณะกรรมการทั้งหมด โดยคุณสามารถคน้หาขอ้มูล

คณะกรรมการไดจ้ากการกรอก ช่ือ, นามสกลุ,ช่ือมุสลิม, เลขบตัรประชาชน (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่ม 
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"ค้นหา" (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงรายช่ือเรียงตามตวัอกัษร (ก-ฮ) (หมายเลข 3) ซ่ึงคุณ

สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัของกรรมการฯ มสัยดิไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" (หมายเลข 4) 

รายละเอยีดข้อมูลส่วนตัวของกรรมการอสิลามประจํามัสยดิ 

 จากเมนูขอ้มูลส่วนตวัของคณะกรรมการฯ มสัยดิก่อนหนา้น้ี เม่ือคุณคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" ระบบ

จะเปล่ียนไปยงัหน้ารายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของคณะกรรมการฯ  มัสยิด  ซ่ึงจะประกอบด้วย รูป

คณะกรรมการ (คุณคลิกบนรูปเพื่อดูรูปท่ีขยายใหญ่ข้ึน หมายเลข 1) ขอ้มูลพื้นฐาน (หมายเลข 2) ท่ีอยู ่

(หมายเลข 3) ประวติัการศึกษา (หมายเลข 4) ประสบการณ์การทาํงาน (หมายเลข 5) และรายละเอียดอ่ืนๆ 

(หมายเลข 6) 

 

รูปท่ี 50 รายละเอียดข้อมลูส่วนตัวของกรรมการฯ มสัยิด 
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เมนูย่อย แก้ไขข้อมูลส่วนตวัของคณะกรรมการ	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลส่วนตวัของคณะกรรมการฯ มสัยิดไปแลว้นั้น ถา้หากขอ้มูลของส่วนตวัคน

ใดผิดพลาด คุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวได ้โดยคลิกเมนูแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการ 

ระบบก็จะแสดงรายช่ือคณะกรรมการทั้ งหมด ซ่ึงคุณสามารถเลือกค้นหารายช่ือท่ีต้องการแก้ไขได ้

(หมายเลข 1) แลว้คลิกลิงค ์"แก้ไขข้อมูล" (หมายเลข 2)  หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูล

ส่วนตวัของคณะกรรมการฯ  

 

รูปท่ี 51 รายช่ือคณะกรรมการฯ มสัยิด สาํหรับการแก้ไขข้อมูล 

 ซ่ึงการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของคณะกรรมการฯ มสัยดิ เร่ิมจากการแกไ้ขขอ้มูลในส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

ข้อมูลกรรมการ  

 ส่วนแรกจะเป็นการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ เลขบตัรประชาชน, ช่ือ, นามสกุล, ช่ือมุสลิม, วนั

เดือนปีเกิด, อาชีพ, เบอร์โทร, Email (หมายเลข 3) ในส่วนแรกน้ีถา้ตอ้งการแกไ้ขเลขบตัรประชาชนเป็นเลข

ใหม่ (หมายเลข 4) จะตอ้งกรอกให้ถูกตอ้งตามรูปแบบและจะตอ้งไม่ซํ้ ากบัเลขบตัรประชาชนท่ีมีอยู่ใน

ระบบแลว้ ถา้หากซํ้ าระบบจะแจง้เตือนให้นาํขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ไปใช้งานไดเ้ลย หรือถา้หากขอ้มูลเดิมไม่

ถูกตอ้งกใ็หท้าํการแกไ้ขขอ้มูลเดิม ไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มขอ้มูลใหม่เพื่อลดความซํ้าซอ้นกนัของขอ้มูล 
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รูปท่ี 52 การแก้ไขข้อมลูพืน้ฐานของกรรมการฯ 

ทีอ่ยู่ 

 ส่วนท่ีสองจะเป็นการแกไ้ขขอ้มูลท่ีอยู ่ไดแ้ก่ บา้นเลขท่ี, หมู่ท่ี, หมู่บา้น/ชุมชน, ตรอก/ซอย, ถนน, 

แขวง, เขต, รหสัไปรษณีย ์(หมายเลข 5) 

 

รูปท่ี 53 การแก้ไขท่ีอยู่ของกรรมการฯ 
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รูปภาพ 

 ส่วนท่ีสามท่ีเป็นการเปล่ียนรูปกรรมการ เน่ืองจากระบบจะให้กรรมการมีรูปไดค้นละ 1 รูป ดงันั้น

ถา้ตอ้งการรูปอ่ืน กต็อ้งเปล่ียนทบัรูปเดิม เร่ิมจากคลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" (หมายเลข 6) จากนั้นจะมีหนา้ต่างให้

เลือกไฟล์รูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (หมายเลข 7) ให้คลิกรูปท่ีตอ้งการเพ่ิม (หมายเลข 8 ไฟล์รูปตอ้งมี

ขนาดไม่เกิน 1 MB แนะนาํให้เป็นรูปแนวตั้ง ตามรูปตวัอย่าง) แลว้คลิกปุ่ม "Open" (หมายเลข 9) จากนั้น

ระบบจะแสดงช่ือไฟลท่ี์ไดเ้ลือกไว ้

 

 

รูปท่ี 54 การเปลีย่นรูปกรรมการฯ 

การศึกษาและรายละเอยีดอ่ืนๆ 

 
 
 

  

 

  

รูปท่ี 55 การแก้ไขข้อมลูการศึกษาและรายละเอียดอ่ืนๆ 



‐ 60 ‐ 
 

 ส่วนสุดทา้ยจะเป็นการแกไ้ขประวติัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และรายละเอียดอ่ืนๆ (ท่ี

ตอ้งการนาํเสนอ) ซ่ึงคุณสามารถแกไ้ขไดต้ามท่ีตอ้งการ (หมายเลข 11, 12, 13 ) และระบบมีเคร่ืองมือช่วย

จดัการ ตกแต่ง ขอ้ความใหใ้ชง้านไดง่้ายและสวยงามข้ึน (หมายเลข 10) การใชง้านเคร่ืองมือช่วยดงักล่าวนั้น 

จะใชง้านคลา้ยๆ การพิมพข์อ้ความในหลายๆ โปรแกรม เช่น Microsoft Word เป็นตน้ 

 เม่ือกรอกขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูลกรรมการฯ" (หมายเลข 14) แลว้ระบบ

กจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการแกไ้ขขอ้มูลกรรมการเรียบร้อยแลว้ 

เมนูย่อย ลบข้อมูลส่วนตวัของคณะกรรมการอสิลามประจาํมัสยดิ	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้นไปแลว้นั้น ถา้หากไม่ตอ้งการขอ้มูลส่วนตวัของกรรมการฯ คน

ใด หรือไม่มีการใชข้อ้มูลส่วนตวัของกรรมการคนดงักล่าวแลว้ก็สามารถลบขอ้มูลได ้แต่ถา้หากมีการใช้

ขอ้มูลส่วนตวัของกรรมการฯ คนดงักล่าวในวาระคณะกรรมการฯ อยู่ ระบบก็จะไม่อนุญาตให้ลบขอ้มูล 

โดยมีขอ้ความแสดงว่า "มีการใช้งานอยู่" (หมายเลข 3) แต่ถา้จาํเป็นจะตอ้งลบขอ้มูลส่วนตวัของกรรมการ

คนดงักล่าว จะตอ้งไปลบขอ้มูลในวาระคณะกรรมการฯ ท่ีใชง้านอยู่ทั้ งหมดก่อน และแนะนําให้ทาํการ

แกไ้ขขอ้มูลแทนการลบออกจากระบบ ถา้หากมีขอ้มูลผดิพลาดเพียงเลก็นอ้ย  

 

 

รูปท่ี 56 การลบข้อมลูส่วนตัวของคณะกรรมการฯ มสัยิด 
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 การลบขอ้มูลให้คลิกเมนูลบขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการ ระบบก็จะแสดงรายช่ือคณะกรรมการ

ทั้งหมด ซ่ึงคุณสามารถเลือกคน้หารายช่ือท่ีตอ้งการลบได ้(หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่ม "ลบข้อมูล" (หมายเลข 

2) หลงัจากนั้นระบบจะแจง้ขอ้ความให้ยืนยนัการลบขอ้มูลส่วนตวัของกรรมการคนดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง 

(หมายเลข 3) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 4) เพื่อยืนยนัการลบขอ้มูล แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าได้

ทาํการลบขอ้มูลส่วนตวัของคณะกรรมการฯ คนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

เมนู วาระคณะกรรมการอสิลามประจํามสัยดิ	

เมนูย่อย  	เพิม่วาระคณะกรรมการฯ มัสยดิ	

 การจดัการขอ้มูลคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดนั้นแนะนําให้เร่ิมจากการเพิ่มขอ้มูลขอ้มูล

ส่วนตวัของคณะกรรมการฯ มสัยิดก่อน (เมนูเพิ่มขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการฯ) แลว้ค่อยนาํขอ้มูลของ

กรรมการแต่ละคนมาเพิ่มในวาระต่างๆ ท่ีไดด้าํรงตาํแหน่ง เพื่อไม่ให้ขอ้มูลซํ้ าซอ้นกนัในระบบน้ีจึงให้เพิ่ม

ขอ้มูลส่วนตวัของคณะกรรมการฯ มสัยดิแต่ละคนเพียงคร้ังเดียว หลงัจากนั้นก็สามารถนาํขอ้มูลมาใชไ้ดเ้ลย 

ซ่ึงการเพิ่มวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด เร่ิมจากการเลือกจาํนวนขอ้มูลคณะกรรมการอิสลาม

ประจาํมสัยดิท่ีตอ้งการกรอก (จาํเป็นตอ้งทาํก่อนเป็นขั้นตอนแรก) โดยระบบจะกาํหนดค่าเร่ิมตน้ (Default) 

ไวจ้าํนวน 15 คน (สามารถเลือกเพิ่มหรือลดจาํนวนได้ หมายเลข 1)  จากนั้ นให้คลิกเลือก "วันเร่ิมรับ

ตําแหน่ง" (จาํเป็นตอ้งทาํก่อนเป็นขั้นตอนท่ี 2 หมายเลข 2) เม่ือเลือกวนัเร่ิมรับตาํแหน่งแลว้ ระบบจะ

คาํนวณ "วันหมดวาระ" (หมายเลข 3) ให้โดยอตัโนมติั (วาระ 4 ปี ตาม พรบ.การบริหารองค์กรศาสนา

อิสลาม พ.ศ. 2540) จากนั้นให้เร่ิมกรอกขอ้มูลของกรรมการแต่ละคน เร่ิมจากการกรอกเลขบตัรประชาชน 

(หมายเลข 4) ถา้หากเลขบตัรประชาชนดงักล่าวไดบ้นัทึกขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการฯ 

แลว้ ระบบจะไปดึงขอ้มูลกรรมการคนดงักล่าวมาเติมให้ในช่อง คาํนาํหนา้ช่ือ (หมายเลข 5), ช่ือ (หมายเลข 

6), นามสกุล (หมายเลข 7) และจะเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกนั แต่ถา้หากไม่มีเลขบตัรประชาชน เช่น กรณี

เพิ่มวาระกรรมการยอ้นหลงัหลายสิบปี ไม่สามารถหาเลขบตัรประชาชนของกรรมการคนดงักล่าวได ้ใน

ช่องเลขบตัรประชาชนก็ใหเ้วน้ไว ้แลว้มาเลือกคาํนาํหนา้ช่ือ (หมายเลข 5) กรอกช่ือ (หมายเลข 6), นามสกุล 

(หมายเลข 7) ลงไปเอง จากนั้นใหเ้ลือกการดาํรงตาํแหน่ง (หมายเลข 8) วา่กาํลงัดาํรงตาํแหน่งอยูห่รือพน้จาก

ตาํแหน่งแลว้ การพน้จากตาํแหน่งจะมีหลายกรณีตาม พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 

มาตรา 40 จากนั้นในช่องวนัเร่ิม (หมายเลข 9) และวนัหมด (หมายเลข 10) จะมีวนัท่ีแสดงอยูแ่ลว้ เน่ืองจาก

ระบบจะเติมใหโ้ดยอตัโนมติัจากการเลือกวนัเร่ิมรับตาํแหน่งก่อนหนา้น้ี แต่ถา้หากวนัเร่ิมหรือวนัหมด (พน้) 
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จากตาํแหน่งของกรรมการคนใดไม่ตรงกับของวนัวาระ เช่น พ้นจากตาํแหน่งก่อนหมดวาระ, เขา้รับ

ตาํแหน่งใหม่ระหว่างวาระ เป็นตน้ ก็สามารถเลือกวนัท่ีให้ตรงกบัความเป็นจริงได ้จากนั้นให้คลิกเลือก

ตาํแหน่งกรรมการ (หมายเลข 11) วา่คนดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งเป็น อิหม่าม (ประธานกรรมการ) หรือ คอเตบ็ 

(รองประธานกรรมการ) หรือ บิหลัน่ (รองประธานกรรมการ) หรือ กรรรมการ จากนั้นใหค้ลิกเลือกตาํแหน่ง

งาน (หมายเลข 12) และฝ่ายต่างๆ (หมายเลข 13) ถา้ไม่มีก็ให้ปล่อยเวน้ไว ้จากนั้นก็ให้กรอกขอ้มูลให้ครบ

ทุกคน เม่ือกรอกขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม "เพิม่วาระคณะกรรมการ" (หมายเลข 14) แลว้ระบบ

กจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการเพ่ิมวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดิเรียบร้อยแลว้ 

 

รูปท่ี 57 การเพ่ิมวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 

เมนูย่อย ข้อมูลวาระคณะกรรมการมัสยดิ	

 เมนูน้ีจะมีค่าเร่ิมต้น (Default) แสดงวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมัสยิดทั้ งหมด โดยคุณ

สามารถคน้หาขอ้มูลคณะกรรมการไดจ้ากการเลือกหรือกรอก ช่วงวาระ, เลขบตัรประชาชน, ช่ือ, นามสกุล 

(หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงวาระเรียงวนัท่ีของช่วงวาระ

จากน้อยไปหามาก (หมายเลข 3) ซ่ึงคุณสามารถดูรายละเอียดวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดท่ี

ตอ้งการไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" (หมายเลข 4)  
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รูปท่ี 58 แสดงวาระการดาํรงตาํแหน่ง ของคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 

รายละเอยีดวาระ คณะกรรมการอสิลามประจํามัสยดิ 

 จากเมนูวาระการดาํรงตาํแหน่ง ของคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดิก่อนหนา้น้ี เม่ือคุณคลิกลิงค ์

"รายละเอียด" ระบบจะเปล่ียนไปยงัหน้ารายละเอียดวาระ คณะกรรมการอิสลามประจาํมัสยิด ซ่ึงจะ

ประกอบดว้ย วนัเร่ิมรับตาํแหน่ง (หมายเลข 1) วนัหมดวาระ (หมายเลข 2) และขอ้มูลของกรรมการฯ แต่ละ

คน (หมายเลข 3)  

 

รูปท่ี 59 รายละเอียดวาระ คณะกรรมการฯ มสัยิด 

เมนูย่อย	 ทาํเนียบคณะกรรมการอสิลามประจาํมัสยดิ	

 เมนูน้ีจะมีค่าเร่ิมต้น (Default) แสดงวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมัสยิดทั้ งหมด โดยคุณ

สามารถคน้หาขอ้มูลทาํเนียบได้จากการเลือกหรือกรอก ช่วงวาระ, เลขบัตรประชาชน, ช่ือ, นามสกุล 

(หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงวาระเรียงวนัท่ีของช่วงวาระ
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จากนอ้ยไปหามาก (หมายเลข 3) ซ่ึงคุณสามารถดูทาํเนียบคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดท่ีตอ้งการได้

จากการคลิกลิงค ์"ทําเนียบ" (หมายเลข 4) จากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้ทาํเนียบคณะกรรมการอิสลาม

ประจาํมสัยดิท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะประกอบดว้ย วนัเร่ิมรับตาํแหน่ง (หมายเลข 5) วนัหมดวาระ (หมายเลข 6) และ

ขอ้มูลของกรรมการฯ แต่ละคน (หมายเลข 7) โดยเรียงลาํดบัเป็นโครงสร้างเร่ิมจากอิหม่าม คอเต็บ บิหลัน่ 

และกรรมการ นอกจากน้ีคุณสามารถคลิกรูปเพื่อดูรูปท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน และสามารถคลิกลิงค ์"รายละเอยีด

เพิม่เติม" (หมายเลข 8) เพื่อดูขอ้มูลส่วนตวัของกรรมการฯ คนดงักล่าวไดอี้กดว้ย 

 

รูปท่ี 60 ทาํเนียบคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 

เมนูย่อย		เพิม่ ลด รายการ คณะกรรมการอสิลามประจาํมัสยดิ	

 หลงัจากเพิ่มขอ้มูลวาระคณะกรรมการฯ ไปแลว้นั้น ถา้หากมีวาระใดมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือ

กรรมการ เช่น มีกรรมการลาออก เสียชีวิต หรือพน้จากตาํแหน่ง แลว้ตอ้งการเพิ่มกรรมการคนใหม่เขา้มา
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ดาํรงตาํแหน่งแทน คุณสามารถเพิ่มหรือลด (ลบ) รายช่ือกรรมการไดจ้ากเมนูน้ี โดยจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) 

แสดงวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดทั้งหมด โดยคุณสามารถคน้หาขอ้มูลวาระไดจ้ากการเลือก

หรือกรอก ช่วงวาระ, เลขบตัรประชาชน, ช่ือ, นามสกุล (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 2) 

หลงัจากนั้นระบบจะแสดงวาระเรียงวนัท่ีของช่วงวาระจากนอ้ยไปหามาก (หมายเลข 3) ซ่ึงคุณสามารถเพิ่ม 

ลด รายการ (รายช่ือ) ในวาระท่ีตอ้งการไดจ้ากการคลิกลิงค ์"เพิ่ม ลด รายการ" (หมายเลข 4) จากนั้นระบบ

จะเปล่ียนไปยงัหนา้เพิ่ม ลด รายการ (รายช่ือ) ในวาระท่ีตอ้งการ  

 

รูปท่ี 61 เพ่ิม ลด รายการ คณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 

ซ่ึงการเพ่ิม ลด รายการ คณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดิแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

เพิม่รายการ 

 ส่วนแรกจะเป็นการเพิ่มรายการ กรรมการคนใหม่เพิ่มเติมหรือแทนคนเก่าท่ีพน้จากตาํแหน่ง โดย

เร่ิมจากการเลือกจาํนวนท่ีตอ้งการเพิ่ม (ระบบมีค่าเร่ิมตน้ 1 คน หมายเลข 5) ให้สังเกตตรงลาํดบั (หมายเลข 

6) จะเป็นลาํดบัถดัไปจากท่ีมีอยู่แลว้ ซ่ึงเร่ิมจากการกรอกเลขบตัรประชาชน (หมายเลข 7) ถา้หากเลขบตัร

ประชาชนดงักล่าวไดบ้นัทึกขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการฯ แลว้ ระบบจะไปดึงขอ้มูล

กรรมการคนดงักล่าวมาเติมให้ในช่อง คาํนาํหน้าช่ือ (หมายเลข 8), ช่ือ (หมายเลข 9), นามสกุล (หมายเลข 

10) และจะเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกัน แต่ถา้หากไม่มีเลขบัตรประชาชน เช่น กรณีเพิ่มวาระกรรมการ

ยอ้นหลงัหลายสิบปี ไม่สามารถหาเลขบตัรประชาชนของกรรมการคนดงักล่าวได ้ในช่องเลขบตัรประชาชน

ก็ให้เวน้ไว ้แลว้มาเลือกคาํนาํหนา้ช่ือ (หมายเลข 8) กรอกช่ือ (หมายเลข 9), นามสกุล (หมายเลข 10) ลงไป

เอง จากนั้นใหเ้ลือกการดาํรงตาํแหน่ง (หมายเลข 11) วา่กาํลงัดาํรงตาํแหน่งอยูห่รือพน้จากตาํแหน่งแลว้ การ
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พน้จากตาํแหน่งจะมีหลายกรณีตาม พรบ.การบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 40 จากนั้นใน

ช่องวนัเร่ิม (หมายเลข 12)  กรณีวนัเร่ิมรับตาํแหน่งอาจจะไม่ตรงกบักรรมการคนอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้เลือก

วนัเร่ิมรับตาํแหน่งจริง และวนัหมด (หมายเลข 13) จากนั้นใหค้ลิกเลือกตาํแหน่งกรรมการ (หมายเลข 14) ว่า

คนดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งเป็น อิหม่าม (ประธานกรรมการ) หรือ คอเต็บ (รองประธานกรรมการ) หรือ บิ

หลัน่ (รองประธานกรรมการ) หรือ กรรรมการ จากนั้นให้คลิกเลือกตาํแหน่งงาน (หมายเลข 15) และฝ่าย

ต่างๆ (หมายเลข 16) ถา้ไม่มีก็ให้ปล่อยเวน้ไว ้เม่ือกรอกขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มเติม

ข้อมูลคณะกรรมการ" (หมายเลข 17) แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการบนัทึกขอ้มูลคณะกรรมการฯ  

เพิ่มเติมเรียบร้อยแลว้ 

 

รูปท่ี 62 การเพ่ิมรายการคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 

ลด (ลบ) รายการ 

 ส่วนท่ีสองจะเป็นการลด (ลบ) รายการ (รายช่ือ) กรรมการท่ีมีอยูแ่ลว้ ในกรณี เช่น กรรรมการพน้

จากตาํแหน่ง (ลาออก, เสียชีวิต) หรือกรอกขอ้มูลกรรมผดิคน ไม่จาํตอ้งลบทั้งวาระ คุณสามารถเลือกลบเป็น

รายบุคคลได ้โดยคลิกปุ่ม "ลบข้อมูล" (หมายเลข 18) ของกรรมการคนท่ีตอ้งการลบ หรือถา้หากตอ้งการลบ

คร้ังละหลายๆ คน ใหค้ลิก (ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก) ในช่องของคนท่ีตอ้งการลบ (หมายเลข 19) ไดค้ร้ังละหลายๆ 

หลายคนตามท่ีตอ้งการ จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ลบข้อมูลกรรมการ จากรายการที่เลือกไว้" (หมายเลข 20) แลว้

ระบบจะมีขอ้ความยนืยนัการลบ (หมายเลข 21) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 22) เพื่อยนืยนัการลบขอ้มูล

กรรมการ  
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รูปท่ี 63 การลด (ลบ) รายการคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 

เมนูย่อย 	แก้ไขวาระการดาํรงตาํแหน่ง ของคณะกรรมการอสิลามประจาํมัสยดิ	

 หลงัจากเพิ่มขอ้มูลวาระคณะกรรมการฯ ไปแลว้นั้น คุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลเดิมได้ (แต่ถา้หาก

ตอ้งการเพิ่มหรือลด (ลบ) รายการให้ใชเ้มนู เพิ่ม ลด รายการ คณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด) โดยจะมี

ค่าเร่ิมตน้ (Default) แสดงวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดิทั้งหมด โดยคุณสามารถคน้หาขอ้มูลวาระ

ไดจ้ากการเลือกหรือกรอก ช่วงวาระ, เลขบตัรประชาชน, ช่ือ, นามสกุล (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" 

(หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงวาระเรียงวนัท่ีของช่วงวาระจากนอ้ยไปหามาก (หมายเลข 3) ซ่ึงคุณ

สามารถแกไ้ขขอ้มูลในวาระท่ีตอ้งการไดจ้ากการคลิกลิงค ์"แก้ไขข้อมูล" (หมายเลข 4) จากนั้นระบบจะ

เปล่ียนไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลของวาระท่ีตอ้งการ  

 ซ่ึงคุณสามารถเร่ิมแกไ้ขไดจ้ากการคลิกเลือก "วันเร่ิมรับตําแหน่ง" (หมายเลข 5) เม่ือเลือกวนัเร่ิม

รับตาํแหน่งแลว้ ระบบจะคาํนวณ "วันหมดวาระ" (หมายเลข 6) ให้โดยอตัโนมติั (วาระ 4 ปี ตาม พรบ.การ

บริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540) ส่วนต่อมาคุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลของกรรมการแต่ละคนได ้เร่ิม

จากการแกไ้ขเลขบตัรประชาชน (หมายเลข 7) ถา้หากเลขบตัรประชาชนดงักล่าวไดบ้นัทึกขอ้มูลในส่วน

ของขอ้มูลส่วนตวัคณะกรรมการฯ แลว้ ระบบจะไปดึงขอ้มูลกรรมการคนดังกล่าวมาเติมให้ในช่อง คาํ

นาํหนา้ช่ือ (หมายเลข 8), ช่ือ (หมายเลข 9), นามสกุล (หมายเลข 10) และจะเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างกนั แต่

ถา้หากไม่มีเลขบตัรประชาชน เช่น กรณีเพิ่มวาระกรรมการยอ้นหลงัหลายสิบปี ไม่สามารถหาเลขบตัร

ประชาชนของกรรมการคนดงักล่าวได้ ในช่องเลขบตัรประชาชนก็ให้เวน้ไว ้แลว้มาเลือกคาํนําหน้าช่ือ 

(หมายเลข 8) กรอกช่ือ (หมายเลข 9), นามสกลุ (หมายเลข 10) ลงไปเอง จากนั้นสามารถเลือกแกไ้ขการดาํรง
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ตาํแหน่ง (หมายเลข 11) ว่ากาํลงัดาํรงตาํแหน่งอยู่หรือพน้จากตาํแหน่งแลว้ การพน้จากตาํแหน่งจะมีหลาย

กรณีตาม พรบ.การบริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 40 จากนั้นในช่องวนัเร่ิม (หมายเลข 12) 

และวนัหมด (หมายเลข 13) จะมีวนัท่ีแสดงอยูแ่ลว้ เน่ืองจากระบบจะเติมให้โดยอตัโนมติัจากการเลือกวนั

เร่ิมรับตาํแหน่งก่อนหนา้น้ี แต่ถา้หากวนัเร่ิมหรือวนัหมด (พน้) จากตาํแหน่งของกรรมการคนใดไม่ตรงกบั

ของวนัวาระ เช่น พน้จากตาํแหน่งก่อนหมดวาระ, เขา้รับตาํแหน่งใหม่ระหว่างวาระ เป็นตน้ ก็สามารถเลือก

วนัท่ีให้ตรงกบัความเป็นจริงได ้ต่อมาคุณสามารถแกไ้ขตาํแหน่งกรรมการ (หมายเลข 14) ว่าคนดงักล่าว

ดาํรงตาํแหน่งเป็น อิหม่าม (ประธานกรรมการ) หรือ คอเต็บ (รองประธานกรรมการ) หรือ บิหลัน่ (รอง

ประธานกรรมการ) หรือ กรรรมการ ต่อมาคุณสามารถแกไ้ขตาํแหน่งงาน (หมายเลข 15) และฝ่ายต่างๆ 

(หมายเลข 16) ถา้ไม่มีก็ให้ปล่อยเวน้ไว ้เม่ือแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ม "แก้ไข

วาระคณะกรรมการ" (หมายเลข 17) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าไดท้าํการแกไ้ขวาระคณะกรรมการ

อิสลามประจาํมสัยดิดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

รูปท่ี 64 แก้ไขวาระการดาํรงตาํแหน่ง ของคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 
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เมนูย่อย 	ลบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ของคณะกรรมการอสิลามประจาํมัสยดิ	

 หลงัจากเพิ่มขอ้มูลวาระคณะกรรมการฯ ไปแลว้นั้น ถา้หากมีวาระใดผิดพลาดคุณก็สามารถลบ

ขอ้มูลดงักล่าวได ้(แนะนาํให้ทาํการแกไ้ขวาระแทนการลบออกจากระบบ ถา้หากมีขอ้มูลผิดพลาดเพียง

เล็กน้อย) โดยจะมีค่าเร่ิมต้น (Default) แสดงวาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมัสยิดทั้ งหมด โดยคุณ

สามารถคน้หาขอ้มูลวาระไดจ้ากการเลือกหรือกรอก ช่วงวาระ, เลขบตัรประชาชน, ช่ือ, นามสกลุ (หมายเลข 

1) แลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงวาระเรียงวนัท่ีของช่วงวาระจากนอ้ยไปหา

มาก (หมายเลข 3) ซ่ึงคุณสามารถเลือกลบวาระท่ีตอ้งการได้จากการคลิกปุ่ม "ลบข้อมูล" (หมายเลข 4) 

หลงัจากนั้นระบบจะแจง้ขอ้ความใหย้นืยนัการลบวาระคณะกรรมการดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง (หมายเลข 5) ให้

คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 5) เพื่อยนืยนัการลบขอ้มูลทั้งวาระ แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการลบ

วาระคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยดิ เรียบร้อยแลว้ 

 

 

รูปท่ี 65 ลบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ของคณะกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 
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ระบบข้อมูลสัปปุรุษ	

 การเร่ิมตน้ใชร้ะบบขอ้มูลสัปปุรุษ แนะนาํให้เร่ิมตน้จากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้นก่อน แลว้จึง

ค่อยเพิ่มขอ้มูลสปัปุรุษ 

เมนู ข้อมูลทะเบียนบ้าน	

เมนูย่อย 	ข้อมูลทะเบียนบ้าน 	

 หน้าขอ้มูลทะเบียนจะแสดงรายการขอ้มูลทะเบียนบา้นทั้งหมด (ค่าเร่ิมตน้ Default ของระบบจะ

แสดงขอ้มูลทั้งหมด)  โดยคุณสามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูลทะเบียนบา้นท่ีตอ้งการไดจ้ากการกรอกหรือเลือก

เง่ือนไขท่ีตอ้งการทราบ (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 2) หลงัจากนั้ นระบบจะแสดง

รายการทะเบียนบา้น (หมายเลข 3) โดยเรียงตาม จงัหวดั, ช่ืออาํเภอ/เขต, ช่ือตาํบล/แขวง, หมู่บา้น, บา้นเลขท่ี 

(เรียงจากนอ้ยไปหามาก) ซ่ึงจะแสดงจาํนวนผลรวมทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย (หมายเลข 5) และคุณสามารถ

ดูรายละเอียดขอ้มูลทะเบียนบา้นไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" (หมายเลข 4)  

 

รูปท่ี 66 แสดงข้อมลูทะเบียนบ้าน 
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รายละเอยีดข้อมูลทะเบียนบ้าน 

 หนา้รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนบา้นนั้นจะแสดงขอ้มูลท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นท่ีไดบ้นัทึกไวท้ั้งหมด 

 

รูปท่ี 67 หน้ารายละเอียดข้อมลูทะเบียน 

เมนูย่อย	เพิม่ข้อมูลทะเบียนบ้าน	

 การเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้นเร่ิมจากการคลิกเมนู เพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้น เม่ือเขา้มาในหนา้เพิ่มขอ้มูล

ทะเบียนบา้น ใหท้าํการกรอกขอ้มูลทะเบียนบา้นลงไปในช่องต่างๆ โดยจาํเป็นจะตอ้งกรอกขอ้มูลในช่องท่ีมี

เคร่ืองหมายดอกจนั (*) (หมายเลข 1) ส่วนช่องอ่ืนๆ ถา้มีขอ้มูลก็ให้กรอกลงไป แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลก็ให้

ปล่อยว่างไว ้(ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพ์เคร่ืองหมายขีด -) เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มขอ้มูล

ทะเบียนบา้น" (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นจะมีขอ้ความแจง้ว่าการบนัทึกขอ้มูลทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ 

และระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนบา้นโดยอตัโนมติั 

 

รูปท่ี 68 การเพ่ิมข้อมลูทะเบียนบ้าน 
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เมนูย่อย	แก้ไขข้อมูลทะเบียนบ้าน	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้นไปแลว้นั้น ถา้หากขอ้มูลทะเบียนบา้นใดผดิพลาด ก็สามารถทาํ

การแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบา้นดงักล่าวได ้โดยคลิกเมนู แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบา้น ระบบก็จะแสดงขอ้มูล

ทะเบียนบา้นทั้ งหมด ซ่ึงคุณสามารถเลือกคน้หาขอ้มูลทะเบียนบ้านท่ีตอ้งการได้ แลว้คลิกลิงค์ "แก้ไข

ขอ้มูล" (หมายเลข 1)  หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบา้น (หมายเลข 2) ซ่ึงคุณ

สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดต้ามท่ีตอ้งการ โดยจาํเป็นจะตอ้งกรอกขอ้มูลในช่องท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ส่วน

ช่องอ่ืนๆ ถา้มีขอ้มูลก็ให้กรอกลงไป แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลก็ใหป้ล่อยว่างไว ้(ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมาย

ขีด -) เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ให้คลิกปุ่ม "แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบา้น" (หมายเลข 3) หลงัจากนั้นจะมี

ขอ้ความแจง้วา่การบนัทึกขอ้มูลทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ และระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้รายละเอียดขอ้มูล

ทะเบียนบา้นโดยอตัโนมติั 

 

รูปท่ี 69 แสดงข้อมลูทะเบียนบ้านท่ีต้องการแก้ไขข้อมลู 

 

รูปท่ี 70 การแก้ไขข้อมลูทะเบียนบ้าน 
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เมนูย่อย	ลบข้อมูลทะเบียนบ้าน	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้นไปแลว้นั้น ถา้หากไม่ตอ้งการขอ้มูลทะเบียนบา้นใด หรือไม่มี

การใชข้อ้มูลทะเบียนบา้นดงักล่าวแลว้ก็สามารถลบขอ้มูลได ้แต่ถา้หากมีการใชข้อ้มูลทะเบียนบา้นดงักล่าว

อยู ่หรือมีสปัปุรุษอาศยัอยูต่ามเลขรหสัประจาํบา้นดงักล่าว ระบบก็จะไม่อนุญาตใหล้บขอ้มูล โดยมีขอ้ความ

แสดงวา่ "มกีารใช้งานอยู่" (หมายเลข 1) แต่ถา้จาํเป็นจะตอ้งลบขอ้มูลจะตอ้งเอาเลขรหสัประจาํบา้นดงักล่าว

ออกจากขอ้มูลสัปปุรุษท่ีใชง้านอยูท่ ั้งหมดก่อน และแนะนาํใหท้าํการแกไ้ขขอ้มูลแทนการลบออกจากระบบ 

ถา้หากมีขอ้มูลผดิพลาดเพียงเลก็นอ้ย  

 การลบขอ้มูลใหค้ลิกเมนู ลบขอ้มูลทะเบียนบา้น ระบบกจ็ะแสดงขอ้มูลทะเบียนบา้นทั้งหมด ซ่ึงคุณ

สามารถเลือกคน้หาขอ้มูลทะเบียนบา้นท่ีตอ้งการได ้แลว้คลิกปุ่ม "ลบขอ้มูล" (หมายเลข 2) หลงัจากนั้น

ระบบจะแจง้ขอ้ความใหย้นืยนัการลบขอ้มูลทะเบียนบา้นดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" เพื่อยนืยนั

การลบขอ้มูล แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการลบขอ้มูลทะเบียนบา้นดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

 

รูปท่ี 71 แสดงข้อมลูทะเบียนบ้านท่ีต้องการแก้ไขข้อมลู 

 

รูปท่ี 72 ข้อความแจ้งให้ยืนยนัการลบข้อมูลทะเบียนบ้าน 
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เมนู ข้อมูลทะเบียนบุคคล (สัปปรุุษ) 	

เมนูย่อยรายช่ือและข้อมูลสัปปุรุษ 

 

 

 
 

รูปท่ี 73 แสดงรายช่ือและข้อมูลสัปปุรุษ 

 หน้ารายช่ือและขอ้มูลสัปปุรุษจะแสดงรายช่ือสัปปุรุษทั้งหมด (ค่าเร่ิมตน้ Default ของระบบจะ

แสดงขอ้มูลทั้งหมด)  โดยคุณสามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูลสปัปุรุษท่ีตอ้งการไดจ้ากการกรอก ช่ือ, นามสกลุ, ช่ือ

มุสลิม, เลขประจาํตวัประชาชน (หมายเลข 1) แต่ถา้หากตอ้งการคน้หาแบบละเอียด ใหค้ลิก (ต๊ิกเคร่ืองหมาย
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ถูก) ในช่องคน้หาแบบละเอียด (หมายเลข 2) ก็จะแสดงเง่ือนไขการคน้หาแบบละเอียด (หมายเลข 3) 

เน่ืองจากค่าเร่ิมตน้ (Default ) ของระบบจะแสดงรายช่ือสัปปุรุษทั้งหมดทุกสถานะ แต่ถา้หากตอ้งการเลือก

แสดงเฉพาะสัปปุรุษท่ีมีสถานะปัจจุบนั, ยา้ย, เสียชีวิต, จาํหน่าย, ไม่ใช่สัปปุรุษของมสัยิด สามารถเลือกได้

ตรงช่องสถานะสัปปุรุษ (หมายเลข 4) เม่ือกรอกหรือเลือกเง่ือนไขตามท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม "คน้หา" 

(หมายเลข 5) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงรายช่ือและขอ้มูลสัปปุรุษ (หมายเลข 6) โดยเรียงตามเลขรหัส

สปัปุรุษจากนอ้ยไปหามาก (หมายเลข 7) ซ่ึงจะแสดงจาํนวนผลรวมจากการคน้หาทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย 

(หมายเลข 11) ซ่ึงคุณสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลครอบครัวไดจ้ากการคลิกลิงคท่ี์เป็น "เลขรหัสครอบครัว" 

(หมายเลข 8)  ดูรายละเอียดขอ้มูลทะเบียนบา้นไดจ้ากการคลิกลิงคท่ี์เป็น "เลขรหัสประจาํบา้น" (หมายเลข 

9) และดูรายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอียด" (หมายเลข 10) 

รายละเอยีดข้อมูลสัปปุรุษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 74 รายละเอียดข้อมลูสัปปุรุษ 
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  หน้ารายละเอียดขอ้มูลสัปปุรุษจะแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัปปุรุษคนดงักล่าวทั้งหมด โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนหลกัไดแ้ก่ ขอ้มูลหลกัของสปัปุรุษ, ขอ้มูลครอบครัว, ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น และขอ้มูลเสริม

อ่ืนๆ โดยคุณสามารถคลิกลิงคเ์พื่อเรียกดูขอ้มูลต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 หมายเลข 1 คลิกลิงคเ์ลขรหสัครอบครัว เพื่อดูขอ้มูลครอบครัว 

 หมายเลข 2 คลิกลิงคเ์ลขรหสัทะเบียนบา้น เพื่อดูขอ้มูลทะเบียนบา้น 

 หมายเลข 3 คลิกลิงคเ์ลขประจาํตวัประชาชนคู่นิกะห์ เพือ่ดูขอ้มูลสปัปุรุษของคู่นิกะห์ 

 หมายเลข 4 คลิกลิงคเ์ลขรหสันิกะห์ เพื่อดูขอ้มูลการนิกะห์ 

 หมายเลข 5 คลิกลิงคเ์ลขประจาํตวัประชาชนบิดา เพื่อดูขอ้มูลสปัปุรุษของบิดา 

 หมายเลข 6 คลิกลิงคเ์ลขประจาํตวัประชาชนมารดา เพื่อดูขอ้มูลสปัปุรุษของมารดา 

เมนูย่อย	เพิม่ทะเบียนบุคคล (สัปปุรุษ)	

 การเพิ่มทะเบียนบุคคล หรือการเพิ่มขอ้มูลสัปปุรุษ แบบเป็นรายบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั

ไดแ้ก่ ขอ้มูลหลกัของสปัปุรุษ, ขอ้มูลครอบครัว และขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนท่ีจาํเป็นจะตอ้งกรอกขอ้มูลคือ 

ขอ้มูลสัปปุรุษ (ขอ้มูลหลกั) และขอ้มูลครอบครัว ให้สังเกตช่องท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) จะหมายถึง

บงัคบัจาํเป็นตอ้งกรอกขอ้มูล ถา้หากกรอกขอ้มูลช่องท่ีมีเคร่ืองเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ไม่ครบ ระบบจะไม่

อนุญาตใหบ้นัทึกการเพิ่มขอ้มูลสปัปุรุษ ในส่วนของขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ นั้นไม่บงัคบัใหก้รอก ถา้หากมีขอ้มูลก็

แนะนาํให้กรอกเพื่อจะไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ต่อไป แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลก็ให้ปล่อยว่าง (ไม่

จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมายขีด -) ซ่ึงการเพ่ิมขอ้มูลสปัปุรุษมีขั้นตอนดงัน้ี 

ข้อมูลสัปปุรุษ (ข้อมูลหลกั) 

 เลขบัตรประชาชน  

 

รูปท่ี 75 การกรอกเลขประจาํตัวประชาชนแบบถกูต้อง 

 ช่องเลขบตัรประชาชน (หมายเลข 1) ใหก้รอกเลขประจาํตวัประชาชนของสปัปุรุษใหถู้กตอ้ง แต่ถา้

หากกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือนดงัน้ี 
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 - ใหพ้ิมพเ์ลขประจาํตวัประชาชนเฉพาะตวัเลขระบบจะเติมเคร่ืองหมายขีด (-) อตัโนมติั ไม่อนุญาต

ให้พิมพ์ตวัอักษร ถ้าหากพิมพ์ตัวอกัษรหรือพิมพ์ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ (หมายเลข 2) ระบบจะแสดง

ขอ้ความแจง้เตือนใหก้รอกขอ้มูลเป็นตวัเลขตามรูปแบบ (หมายเลข 3) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 4) เพื่อ

กรอกเลขประจาํตวัประชาชนอีกคร้ัง  

 

รูปท่ี 76 การกรอกเลขประจาํตัวประชาชนผิดรูปแบบ 

 

 - ถา้หากพิมพเ์ลขประจาํตวัประชาชนผดิ ไม่ถูกตอ้ง (หมายเลข 5)  (เน่ืองจากระบบสามารถคาํนวณ

และตรวจสอบตามรูปแบบท่ีถูกตอ้งได)้ ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนว่าเลขประจาํตวัประชาชนไม่

ถูกตอ้ง (หมายเลข 6) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 7) เพื่อกรอกเลขประจาํตวัประชาชนอีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 77 การกรอกเลขรหัสประจาํตัวประชาชนไม่ถูกต้อง 

 - ถา้หากพิมพเ์ลขประจาํตวัประชาชนไปตรงกบัเลขประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีเคยเพิ่มเขา้

ไปในระบบแลว้ ระบบจะไม่อนุญาตใหเ้พิ่มเลขประจาํตวัประชาชนดงักล่าวเขา้มาซํ้าอีก (หมายเลข 8) ระบบ
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จะแสดงขอ้ความแจง้เตือนว่าเลขประจาํตวัประชาชนดงักล่าวมีขอ้มูลในระบบแลว้ และกาํลงัเป็นสัปปุรุษ

ของมสัยดิ (หมายเลข 9) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 10) เพื่อกรอกเลขประจาํตวัประชาชนอีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 78 การกรอกเลขรหัสประจาํตัวประชาชนซํา้กับท่ีมอียู่แล้วในระบบ 

 

 เลขรหัสประจําบ้าน 

 ช่องเลขรหสัประจาํบา้นใหก้รอกเลขรหสัประจาํบา้นของทะเบียนท่ีไดเ้พิ่มขอ้มูลเขา้มาในระบบ

แลว้ (หมายเลข 11) เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้คลิกหวัขอ้ถดัไปหรือคลิกพื้นท่ีวา่ง ระบบจะนาํขอ้มูลท่ีอยูข่อง

เลขรหสัประจาํบา้นดงักล่าวมาแสดงในช่องท่ีอยูท่ะเบียนบา้น (หมายเลข 2)   

 

 

 
 

รูปท่ี 79 การกรอกเลขรหัสประจาํบ้านท่ีมีข้อมลูอยู่ในระบบแล้ว (แบบถกูต้อง) 

 

 แต่ถา้หากกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือนดงัน้ี  

 - ให้พิมพเ์ลขรหัสประจาํบา้นเฉพาะตวัเลขระบบจะเติมเคร่ืองหมายขีด (-) อตัโนมติั ไม่อนุญาตให้

พิมพต์วัอกัษร ถา้หากพิมพต์วัอกัษรหรือพิมพไ์ม่ถูกตอ้งตามรูปแบบ (หมายเลข 13) ระบบจะแสดงขอ้ความ
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แจง้เตือนใหก้รอกขอ้มูลเป็นตวัเลขตามรูปแบบ (หมายเลข 14) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 15) เพื่อกรอก

เลขรหสัประจาํบา้นอีกคร้ัง  

 

รูปท่ี 80 การกรอกเลขรหัสประจาํบ้านผิดรูปแบบ 

 - ถา้หากพิมพเ์ลขรหสัประจาํบา้นไม่ถูกตอ้ง หรือเลขรหสัประจาํบา้นดงักล่าวยงัไม่มีการเพิ่มขอ้มูล

ทะเบียนบา้นเขา้มาในระบบ (หมายเลข 16) ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนว่าไม่มีขอ้มูลในระบบ กรุณา

เพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้นก่อน (หมายเลข 17) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 18) เพื่อกรอกเลขรหัสประจาํ

บา้นอีกคร้ัง 

 สามารถเรียกดูขอ้มูลไดจ้ากเมนู ข้อมูลสัปปุรุษ >> ข้อมูลทะเบียนบ้าน และถา้หากยงัไม่มีขอ้มูล

สามารถเพ่ิมขอ้มูลไดจ้ากเมนู ข้อมูลสัปปุรุษ >> ข้อมูลทะเบียนบ้าน >> เพิม่ข้อมูลทะเบียนบ้าน 

 

รูปท่ี 81 การกรอกเลขรหัสประจาํบ้านไม่ถกูต้องหรือยงัไม่มข้ีอมลูในระบบ 

 คํานําหน้าช่ือ การเลือกคาํนาํหน้าช่ือของสัปปุรุษระบบจะเลือกเพศและสถานภาพนิกะห์ให้โดย

อตัโนมติั (หมายเลข 19) ดงัน้ี 

 - นาย -> เพศ ชาย  
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 - นางสาว -> เพศ หญิง, สถานภาพนิกะห์ โสด 

 - นาง -> เพศ หญิง, สถานภาพนิกะห์ นิกะห์ 

 - เดก็ชาย -> เพศ ชาย, สถานภาพนิกะห์ โสด 

 - เดก็หญิง -> เพศ ชาย, สถานภาพนิกะห์ โสด 

 ช่ือ สําหรับกรอกเฉพาะช่ือของสัปปุรุษ (หมายเลข 20) ไม่ตอ้งกรอกคาํนาํหน้า นามสกุล และช่ือ

มุสลิม ในช่องน้ี 

 นามสกุล สําหรับกรอกนามสกุลของสัปปุรุษ (หมายเลข 21) ซ่ึงเม่ือกรอกนามสกุลของสัปปุรุษ

ระบบจะกรอกนามสกุลของบิดาและมารดาให้โดยอตัโนมติั (ถา้หากนามสกุลไม่เหมือนกันก็

สามารถแกไ้ขได)้ 

 ช่ือมุสลมิ สาํหรับกรอกช่ือมุสลิมถา้มี แต่ถา้หากไม่มีใหป้ล่อยวา่งไว ้(หมายเลข 22) 

 เกิดเม่ือวันที่ สําหรับเลือกวนัท่ี เดือน ปี เกิดของสัปปุรุษ โดยให้คลิกในช่องว่างของเกิดเม่ือวนัท่ี

แลว้เลือกวนั เดือน ปี ท่ีตอ้งการ (หมายเลข 23) 

 เพศ ใหเ้ลือกเพศของสปัปุรุษ (หมายเลข 24) 

 ท้องถ่ินสัปปุรุษ โดยค่าเร่ิมตน้ของระบบ (Default) จะเลือกให้เป็นสัปปุรุษในเขตมสัยิด แต่ถา้หาก

ไม่ใชก้ใ็หเ้ลือกเป็นสปัปุรุษนอกเขตมสัยดิ (หมายเลข 25) 

 วนัที่อนุมัติ ใหเ้ลือก วนั เดือน ปี ท่ีอนุมติัใหเ้ป็นสัปปุรุษของมสัยดิ โดยใหค้ลิกในช่องวา่งของวนัท่ี

อนุมติัแลว้เลือกวนั เดือน ปี ท่ีตอ้งการ (หมายเลข 26) 

 สถานะสัปปุรุษ โดยค่าเร่ิมต้นของระบบ (Default) จะเลือกให้เป็นสัปปุรุษของมัสยิดอยู่แล้ว 

(หมายเลข 27)  แต่คุณสามารถเลือกสถานะไม่ใช่สัปปุรุษของมสัยิดได ้หากจาํเป็นตอ้งใชใ้นบาง

กรณี เช่น ผูท่ี้มานิกะห์กบัสัปปุรุษของมสัยดิ แต่บุคคลดงักล่าวไม่ไดม้าเป็นสัปปุรุษของมสัยดิ เป็น

ตน้ ซ่ึงถา้หากมีสถานะไม่ใช่สปัปุรุษของมสัยดิ จะไม่มีขอ้มูลครอบครัว 

 

รูปท่ี 82 การกรอกข้อมลูหลกัของสัปปุรุษ 
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ข้อมูลครอบครัว 

 สถานะผู้อาศัย สาํหรับเลือกคลิกสถานะผูอ้ยูอ่าศยัของสปัปุรุษวา่เป็นหวัหนา้ครอบครัวหรือผูอ้ยู่

อาศยั 

 - หัวหน้าครอบครัว ถา้หากคลิกเลือกหัวหน้าครอบครัว (หมายเลข 28) ระบบจะสร้างเลขรหัส

ครอบครัว (สร้างครอบครัวใหม่) มาให้โดยอตัโนมติั ซ่ึงเลขรหัส 3 ตวัแรกคือ เลขทะเบียนมสัยิด และเลข

รหสั 4 ตวัหลงัจะเป็นลาํดบัต่อจากครอบครัวก่อนหนา้น้ี (หมายเลข 29) 

 

รูปท่ี 83 การเลือกให้สัปปุรุษเป็นหัวหน้าครอบครัว 
 

 - ผูอ้าศยั ถา้หากคลิกเลือกเป็นผูอ้าศยั (หมายเลข 30) จาํเป็นจะตอ้งกรอกเลขประจาํตวัประชาชน

ของหวัหนา้ครอบครัวดว้ย (หมายเลข 31) ซ่ึงถา้หากเลขประจาํตวัประชาชนของหวัหนา้ครอบครัวถูกตอ้ง มี

ขอ้มูลในระบบและเป็นหัวหน้าครอบครัว ระบบก็จะแสดงช่ือหัวหน้าครอบครัว (หมายเลข 32) และเลข

รหสัครอบครัว (หมายเลข 33) ในช่องดา้นล่าง 

 

รูปท่ี 84 การเลือกให้สัปปุรุษเป็นผู้อาศัย 

 แต่ถา้หากเลขประจาํตวัประชาชนท่ีกรอกไปไม่ไดเ้ป็นหัวหนา้ครอบครัว หรือไม่มีขอ้มูลในระบบ 

(หมายเลข 34) ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนว่าไม่ไดมี้สถานะเป็นหัวหนา้ครอบครัว (หมายเลข 35) ให้

คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 36) เพื่อกรอกเลขประจาํตวัประชาชนของหวัหนา้ครอบครัวอีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 85 การกรอกเลขประจาํประชาชนของหัวหน้าครอบครัวไม่ถกูต้อง 
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ข้อมูลเสริมอ่ืนๆ 

 ขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ ถา้หากมีขอ้มูลกแ็นะนาํใหก้รอกขอ้มูลทั้งหมด เพื่อนาํขอ้มูลต่างๆไปใชป้ระโยชน์

ต่อไป แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลในส่วนน้ีสามารถปล่อยวา่งไวไ้ดเ้ลย 

 สถานภาพนิกะห์ สําหรับเลือกสถานภาพนิกะห์ของสัปปุรุษ ซ่ึงถา้หากเลือกสถานภาพเป็นโสด 

หรือหยา่ (ตอลาก) ให้เลือกตรงสถานภาพเพียงอยา่งเดียว (หมายเลข 37) แต่ถา้หากเลือกสถานภาพ

เป็นนิกะห์ (หมายเลข 38) คุณสามารถกรอกเลขประจาํตวัประชาชนคู่นิกะห์ (หมายเลข 39) ซ่ึงถา้

หากถูกตอ้งและมีขอ้มูลในระบบแลว้ ระบบจะกรอก คาํนาํหนา้, ช่ือ,  นามสกุลของคู่นิกะห์ให้โดย

อตัโนมติั (หมายเลข 40) แต่ถา้หากเลขประจาํตวัประชาชนคู่นิกะห์ไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีขอ้มูลใน

ระบบ จะมีขอ้ความแจง้วา่ไม่พบขอ้มูล คุณจะตอ้งกรอก คาํนาํหนา้, ช่ือ,  นามสกลุของคู่นิกะห์เอง  

 

รูปท่ี 86 การเลือกสถานภาพ กรณีโสด หรือหย่า (ตอลาก) 

 

รูปท่ี 87 การเลือกสถานภาพ กรณีนิกะห์ และกรอกข้อมูลคู่นิกะห์ 

 เลขบัตรฯ บิดา สําหรับกรอกเลขประจาํตวัประชาชนบิดาของสัปปุรุษ (หมายเลข 41) ซ่ึงถา้หาก

ถูกตอ้งและมีขอ้มูลในระบบแลว้ ระบบจะกรอก คาํนาํหนา้, ช่ือ,  นามสกลุของบิดาใหโ้ดยอตัโนมติั 

(หมายเลข 42) แต่ถา้หากเลขประจาํตัวประชาชนบิดาไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีขอ้มูลในระบบ จะมี

ขอ้ความแจง้วา่ไม่พบขอ้มูล คุณจะตอ้งกรอก คาํนาํหนา้, ช่ือ,  นามสกลุของบิดาเอง 

 

รูปท่ี 88 การกรอกข้อมลูบิดาของสัปปุรุษ 

 เลขบัตรฯ มารดา สําหรับกรอกเลขประจาํตวัประชาชนมารดาของสัปปุรุษ (หมายเลข 43) ซ่ึงถา้

หากถูกตอ้งและมีขอ้มูลในระบบแลว้ ระบบจะกรอก คาํนาํหน้า, ช่ือ,  นามสกุลของมารดาให้โดย
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อตัโนมติั (หมายเลข 44) แต่ถา้หากเลขประจาํตวัประชาชนมารดาไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีขอ้มูลใน

ระบบ จะมีขอ้ความแจง้วา่ไม่พบขอ้มูล คุณจะตอ้งกรอก คาํนาํหนา้, ช่ือ,  นามสกลุของมารดาเอง 

 

รูปท่ี 89 การกรอกข้อมลูมารดาของสัปปุรุษ 

 การศึกษา (สามัญ) สาํหรับเลือกระดบัการศึกษา (สามญั) ของสปัปุรุษ 

 การศึกษา (ศาสนา) สาํหรับเลือกระดบัการศึกษา (ศาสนา) ของสปัปุรุษ 

 อาชีพ สาํหรับเลือกอาชีพของสปัปุรุษ 

 รายได้ สาํหรับเลือกช่วงรายไดข้องสปัปุรุษ 

 เบอร์โทร สาํหรับกรอกเบอร์โทรศพัทข์องสปัปุรุษ 

 อเีมล สาํหรับกรอกอีเมลของสปัปุรุษ 

 หมายเหตุ สาํหรับกรอกหมายเหตุหรือบนัทึกต่างๆ ท่ีตอ้งการ 

 

รูปท่ี 90 การกรอกข้อมลูเสริมอ่ืนๆ 

 เม่ือกรอกขอ้มูลในช่องต่างๆ ไดถู้กตอ้งและเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มข้อมูลทะเบียนบุคคล" 

(หมายเลข 52) หลังจากนั้ นจะมีข้อความแจ้งว่าการบันทึกข้อมูลสัปปุรุษเรียบร้อยแล้ว และระบบจะ

เปล่ียนไปยงัหนา้รายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษโดยอตัโนมติั 

 

รูปท่ี 91 การคลิกปุ่มเพ่ิมข้อมลูทะเบียนบคุคล (สัปปุรุษ) 
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เมนูย่อยแก้ไขข้อมูลทะเบียนบุคคล (สัปปุรุษ)	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) ไปแลว้นั้น ถา้หากขอ้มูลสปัปุรุษคนใดผดิพลาด ก็

สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) ดงักล่าวได ้ โดยคลิกเมนู แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบุคคล 

ระบบกจ็ะแสดงขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) ทั้งหมด  

 

รูปท่ี 92 แสดงข้อมูลทะเบียนบ้านท่ีต้องการแก้ไขข้อมลู 

 

 

รูปท่ี 93 การแก้ไขข้อมลูทะเบียนบคุคล (สัปปุรุษ) 
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ซ่ึงคุณสามารถเลือกคน้หาขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) ท่ีตอ้งการได ้ แลว้คลิกลิงค ์ "แกไ้ข" 

(หมายเลข 1)  หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) (หมายเลข 2) ซ่ึง

คุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดต้ามท่ีตอ้งการ โดยจาํเป็นจะตอ้งกรอกขอ้มูลในช่องท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) 

ส่วนช่องอ่ืนๆ ถา้มีขอ้มูลกใ็หก้รอกลงไป แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลกใ็หป้ล่อยวา่งไว ้ (ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพ์

เคร่ืองหมายขีด -) หรือถา้หากตอ้งการดูขอ้มูลเดิมก่อนการแกไ้ขกส็ามารถกดปุ่ม "คืนค่าเดิม" (หมายเลข 3) 

แลว้ทาํการแกไ้ขขอ้มูลใหม่ และเม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหค้ลิกปุ่ม "แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบุคคล" 

(หมายเลข 4) หลงัจากนั้นจะมีขอ้ความแจง้วา่บนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) เรียบร้อยแลว้ 

และระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้รายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษโดยอตัโนมติั 

 

เมนูย่อยลบข้อมูลทะเบียนบุคคล (สัปปุรุษ)	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) คนใดไปแลว้นั้น ถา้หากไม่ตอ้งการขอ้มูลทะเบียน

บุคคล (สปัปุรุษ) คนใด กส็ามารถลบขอ้มูลได ้ โดยใหก้รอกเลขรหสัประจาํตวัประชาชนของสปัปุรุษท่ี

ตอ้งการลบขอ้มูลลงในช่องเลขบตัรประชาชน แลว้ระบบจะแสดงช่ือ และเลขรหสัครอบครัวของสปัปุรุษ

คนดงักล่าว 

 สามารถลบขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) เฉพาะขอ้มูลท่ีเพิ่งเพิ่มเขา้มาในระบบไม่เกิน 1  วนั (24 

ชัว่โมง) เท่านั้น ซ่ึงถา้หากเกินเวลาท่ีกาํหนดระบบจะไม่อนุญาตใหล้บขอ้มูลสปัปุรุษและมีขอ้ความแจง้

เตือน แต่คุณสามารถใชเ้มนู "การพน้จากการเป็นสปัปุรุษ"  เพื่อเปล่ียนสถานะสปัปุรุษ ใหมี้สถานะพน้จาก

การเป็นสปัปุรุษ หรือจาํหน่ายช่ือออกจากทะเบียน และแนะนาํใหท้าํการแกไ้ขขอ้มูลแทนการลบออกจาก

ระบบ ถา้หากมีขอ้มูลผดิพลาดเพียงเลก็นอ้ย 

 

 

รูปท่ี 94 ข้อความแจ้งเตือนการลบข้อมูลสัปปุรุษท่ีมีการเพ่ิมเข้ามานานเกิน 1 วัน (24 ช่ัวโมง) 
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 การลบข้อมูลทะเบียนบุคคล (สัปปุรุษ) มี 3 กรณ ีตามสถานะผูอ้าศยัในครอบครัวของสปัปุรุษ ดงัน้ี 

 สถานะผู้อาศัย 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการลบขอ้มูลลงในช่องเลขบัตร

ประชาชน แลว้คลิกปุ่มคน้หา    (หมายเลข 1) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงช่ือ (หมายเลข 2) และ

เลขรหัสครอบครัว (หมายเลข 3) ของสัปปุรุษคนดงักล่าว ตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจแลว้จึงปุ่ม "ลบ

ข้อมูลสัปปุรุษ" (หมายเลข 4) ระบบจะมีข้อความแจ้งให้ยืนยนัการลบข้อมูลสัปปุรุษอีกคร้ัง 

(หมายเลข 5) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 6) เพื่อยืนยนัการลบขอ้มูล แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความ

แจง้วา่ไดท้าํการลบขอ้มูลสปัปุรุษเรียบดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

 

 

รูปท่ี 95 การลบข้อมลูสัปปุรุษท่ีมสีถานะผู้อาศัย 

 สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวหลายคน 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการลบขอ้มูลลงในช่องเลขบัตร

ประชาชน แลว้คลิกปุ่มคน้หา    (หมายเลข 5) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงช่ือ (หมายเลข 6) และ

เลขรหัสครอบครัว (หมายเลข 7) ของสัปปุรุษคนดงักล่าว แต่เน่ืองจากสัปปุรุษคนดงักล่าวมีสถานะ

เป็นหัวหนา้ครอบครัว ระบบจึงมีขอ้ความแจง้เตือนว่า (หมายเลข 8) ก่อนทาํการลบขอ้มูลสัปปุรุษ 

จะตอ้งมีการกาํหนดหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ก่อน ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 9) เพื่อปิด
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ขอ้ความแจง้เตือน และคลิกเลือกสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ (หมายเลข 10) เพื่อกาํหนดให้เป็น

หัวหน้าครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 11) แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ให้ยืนยนักาํหนดหัวหน้า

ครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 12) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 13) เพื่อยนืยนัการกาํหนดหัวหนา้

ครอบครัวคนใหม่ ตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจแลว้จึงปุ่ม "ลบขอ้มูลสัปปุรุษ" (หมายเลข 14) ระบบจะ

มีขอ้ความแจง้ให้ยนืยนัการลบขอ้มูลสัปปุรุษอีกคร้ัง (หมายเลข 15) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 

16) เพื่อยืนยนัการลบขอ้มูล แล้วระบบก็จะมีข้อความแจ้งว่าได้ทาํการลบขอ้มูลสัปปุรุษเรียบ

ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 96 การลบข้อมลูสัปปุรุษ สถานะหัวหน้าครอบครัว ท่ีมสีมาชิกในครอบครัวหลายคน 
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 สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวเพยีงคนเดียว 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการลบขอ้มูลลงในช่องเลขบัตร

ประชาชน แลว้คลิกปุ่มคน้หา   (หมายเลข 5) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงช่ือ (หมายเลข 18) และ

เลขรหัสครอบครัว (หมายเลข 19) ของสัปปุรุษคนดังกล่าว แต่เน่ืองจากสัปปุรุษคนดังกล่าวมี

สถานะเป็นหัวหนา้ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว ระบบจึงมีขอ้ความแจง้เตือนว่า 

(หมายเลข 20) ถา้หากตอ้งการลบขอ้มูลสัปปุรุษคนน้ี จะตอ้งทาํการยบุครอบครัวน้ีดว้ย เพราะไม่มี

สมาชิกในครอบครัวเหลืออยู่อีกแลว้ ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 21) เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน 

และให้คลิก (ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก) ในช่องยอมรับการยุบครอบครัว (หมายเลข 22) แลว้ระบบจะมี

ข้อความแจ้งให้ยืนยนัการยุบครอบครัว (หมายเลข  23) ให้คลิกปุ่ม  "ตกลง" (หมายเลข  24) 

ตรวจสอบขอ้มูลให้แน่ใจแลว้จึงปุ่ม "ลบขอ้มูลสัปปุรุษ" (หมายเลข 25) ระบบจะมีขอ้ความแจง้ให้

ยนืยนัการลบขอ้มูลสปัปุรุษอีกคร้ัง (หมายเลข 26) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 27) เพื่อยนืยนัการ

ลบขอ้มูล แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการลบขอ้มูลสปัปุรุษเรียบดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
 

 
 

    
 

รูปท่ี 97 การลบข้อมลูสัปปุรุษ สถานะหัวหน้าครอบครัว ท่ีมสีมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว 

 



‐ 89 ‐ 
 

เมนู	การเพิม่ข้อมูลแบบเป็นรายครอบครัว 

 การเพิ่มขอ้มูลสปัปุรุษในระบบน้ีแบ่งออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ การเพิม่แบบเป็นรายบุคคล คือ คุณ

จะตอ้งเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้นท่ีละทะเบียนก่อน แลว้จึงเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบุคคล (สปัปุรุษ) ทีละคน ซ่ึงการ

เพิ่มขอ้มูลในกรณีน้ีขอ้มูลแต่ละขอ้มูลมีความอิสระต่อกนั แต่ถา้หากคุณตอ้งการเพิม่ขอ้มูลคราวละจาํนวน

มากๆ แลว้มีแบบฟอร์มการกรอกขอ้มูลเป็นแบบรายครอบครัว แนะนาํใหคุ้ณเพิ่มขอ้มูลแบบเป็นราย

ครอบครัว ซ่ึงจะมีความสะดวกรวดเร็วมากกวา่ สามารถลดบางขั้นตอนลงไดด้ว้ย โดยการเพิม่ข้อมูลแบบ

เป็นรายครอบครัว จะเร่ิมการเพ่ิมขอ้มูลทะเบียนบา้น จากนั้นใหเ้พิ่มขอ้มูลสปัปุรุษท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัว 

หลงัจากนั้นใหเ้พิ่มสปัปุรุษท่ีเป็นสมาชิกครอบครัวตามจาํนวนท่ีตอ้งการ เม่ือเพิ่มสมาชิกในครอบครัวครบ

ทุกคนแลว้กใ็หจ้บขั้นตอนการเพิ่มขอ้มูล แลว้ระบบจะสร้างครอบครัวข้ึนมาใหม่ พร้อมขอ้มูลสปัปุรุษท่ีเป็น

สมาชิกของครอบครัว ตามขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนการเพิม่ข้อมูลทะเบียนบ้าน	

 การเพิ่มขอ้มูลแบบเป็นรายครอบครัว เร่ิมจากขั้นตอนการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้น โดยให้กรอก

ขอ้มูลทะเบียนบา้นลงไปในช่องต่างๆ โดยจาํเป็นจะตอ้งกรอกขอ้มูลในช่องท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) 

(หมายเลข 1) ส่วนช่องอ่ืนๆ ถ้ามีข้อมูลก็ให้กรอกลงไป  แต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลก็ให้ปล่อยว่างไว  ้(ไม่

จาํเป็นตอ้งพิมพ์เคร่ืองหมายขีด -) เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มข้อมูลทะเบียนบ้าน" 

(หมายเลข 2)  

 

รูป ขั้นตอนการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้น 
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 หลงัจากนั้นจะมีขอ้ความแจง้วา่การบนัทึกขอ้มูลทะเบียนบา้นเรียบร้อยแลว้ และระบบจะเปล่ียนไป

ยงัหนา้รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนบา้นโดยอตัโนมติั ซ่ึงในระบบจะแสดงขอ้มูลทะเบียนบา้นท่ีไดท้าํการ

บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ (หมายเลข 3) หลงัจากนั้นใหค้ลิกปุ่ม "เพิม่ข้อมูลหัวหน้า" (หมายเลข 4) เพื่อไป

ยงัขั้นตอนการเพิ่มขอ้มูลหวัหนา้ครอบครัว (สปัปุรุษ) 

 

รูป รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนบา้น 

ขั้นตอนการเพิม่ข้อมูลหัวหน้าครอบครัว (สัปปุรุษ)	

 เม่ือเพิ่มข้อมูลทะเบียนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนต่อมาคือขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลหัวหน้า

ครอบครัว (เพิ่มขอ้มูลสัปปุรุษ) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัไดแ้ก่ ขอ้มูลหลกัของสัปปุรุษ, ขอ้มูลครอบครัว 

และขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนท่ีจาํเป็นจะตอ้งกรอกขอ้มูลคือ ขอ้มูลสัปปุรุษ (ขอ้มูลหลกั) ให้สังเกตช่องท่ีมี

เคร่ืองหมายดอกจัน  (*) จะหมายถึงบังคับจาํเป็นต้องกรอกข้อมูล ถ้าหากกรอกข้อมูลช่องท่ีมีเคร่ือง

เคร่ืองหมายดอกจนั (*) ไม่ครบ ระบบจะไม่อนุญาตให้บนัทึกการเพิ่มขอ้มูลหัวหนา้ครอบครัว (เพิ่มขอ้มูล

สัปปุรุษ) ในส่วนของขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ นั้นไม่บงัคบัให้กรอก ถา้หากมีขอ้มูลก็แนะนาํให้กรอกเพื่อจะไดน้าํ

ขอ้มูลดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ต่อไป แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลก็ใหป้ล่อยว่าง (ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมายขีด 

-) ซ่ึงการเพิ่มขอ้มูลสัปปุรุษไดแ้นะนาํอย่างละเอียดไวแ้ลว้ในหัวขอ้ "เพิ่มข้อมูลสัปปุรุษ" แต่ขั้นตอนการ

เพิ่มขอ้มูลหัวหน้าครอบครัว (สัปปุรุษ) ก็มีขั้นตอนท่ีแตกต่างกันบางขั้นตอน คือ เลขรหัสประจาํบ้าน

(หมายเลข 4) จะเป็นเลขรหสัจากขอ้มูลทะเบียนบา้น พร้อมแสดงท่ีอยู ่(หมายเลข 5) ท่ีไดบ้นัทึกไวก่้อนหนา้

น้ี ในส่วนขอ้มูลครอบครัว ก็จะมีสถานะหัวหนา้ครอบครัว (หมายเลข 6) พร้อมกบัระบบไดส้ร้างเลขรหัส
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ครอบครัวใหม่ให้โดยอตัโนมติั (หมายเลข 7) เม่ือกรอกขอ้มูลในช่องต่างๆ ไดถู้กตอ้งและเรียบร้อยแลว้ ให้

คลิกปุ่ม "เพิม่ข้อมูลทะเบียนบุคคล" (หมายเลข 8)  

 

 

รูปท่ี 98 ขัน้ตอนการเพ่ิมข้อมลูหัวหน้าครอบครัว (สัปปุรุษ) 

 หลงัจากนั้นจะมีขอ้ความแจง้วา่การบนัทึกขอ้มูลสปัปุรุษเรียบร้อยแลว้ และระบบจะเปล่ียนไปยงั

หนา้รายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษโดยอตัโนมติั ซ่ึงหนา้รายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษจะแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สปัปุรุษคนดงักล่าวทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัไดแ้ก่ ขอ้มูลหลกัของสปัปุรุษ, ขอ้มูลครอบครัว, ท่ี

อยูต่ามทะเบียนบา้น และขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ ถา้หากครอบครัวน้ีมีสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 1 คน ใหค้ลิก



‐ 92 ‐ 
 

ปุ่ม "เพิม่ข้อมูลสมาชิกครอบครัวคนถัดไป" (หมายเลข 9) แต่ถา้หากครอบครัวน้ีมีสมาชิกเพียงคนเดียว ให้

คลิกปุ่ม "จบการเพิม่ และดูข้อมูลครอบครัว" (หมายเลข 10)   

 

 

รูปท่ี 99 แสดงรายละเอียดข้อมลูหัวหน้าครอบครัว (สัปปุรุษ) 
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ขั้นตอนการเพิม่ข้อมูลสมาชิกครอบครัว (สัปปุรุษ)	

 เม่ือเพิ่มขอ้มูลทะเบียนบา้นและเพิ่มขอ้มูลหัวหน้าครอบครัว (สัปปุรุษ) เสร็จเรียบร้อยแลว้ ถา้หาก

ครอบครัวน้ีมีสมาชิกมากกว่า 1 คน จะตอ้งเพ่ิมขอ้มูลสมาชิกครอบครัว (สัปปุรุษ) ดว้ย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

หลกัไดแ้ก่  

 

 

 

รูปท่ี 100 ขัน้ตอนการเพ่ิมข้อมลูหัวหน้าครอบครัว (สัปปุรุษ) 
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 ขอ้มูลหลกัของสัปปุรุษ, ขอ้มูลครอบครัว และขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนท่ีจาํเป็นจะตอ้งกรอกขอ้มูล

คือ ขอ้มูลสัปปุรุษ (ขอ้มูลหลกั) ใหส้ังเกตช่องท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) จะหมายถึงบงัคบัจาํเป็นตอ้งกรอก

ขอ้มูล  

 

รูปท่ี 101 แสดงรายละเอียดข้อมลูสมาชิกครอบครัว (สัปปุรุษ) 

ถา้หากกรอกขอ้มูลช่องท่ีมีเคร่ืองเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ไม่ครบ ระบบจะไม่อนุญาตให้บนัทึกการ

เพิ่มขอ้มูลสมาชิกครอบครัว (เพิ่มขอ้มูลสัปปุรุษ) ในส่วนของขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ นั้นไม่บงัคบัใหก้รอก ถา้หาก



‐ 95 ‐ 
 

มีขอ้มูลก็แนะนาํใหก้รอกเพื่อจะไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ต่อไป แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลก็ใหป้ล่อย

ว่าง (ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมายขีด -) ซ่ึงการเพ่ิมขอ้มูลสัปปุรุษไดแ้นะนาํอยา่งละเอียดไวแ้ลว้ในหัวขอ้ 

"เพิ่มข้อมูลสัปปุรุษ" แต่ขั้นตอนการเพิ่มขอ้มูลสมาชิกครอบครัว (สัปปุรุษ) ก็มีขั้นตอนท่ีแตกต่างกนับาง

ขั้นตอน คือ เลขรหัสประจาํบา้น(หมายเลข 11) จะเป็นเลขรหัสจากขอ้มูลทะเบียนบา้น พร้อมแสดงท่ีอยู ่

(หมายเลข 12) ท่ีไดบ้นัทึกไวก่้อนหนา้น้ี ในส่วนขอ้มูลครอบครัว ก็จะมีสถานะผูอ้าศยั (หมายเลข 13) พร้อม

แสดงเลขประจาํตวัประชาชน (หมายเลข 14), ช่ือ (หมายเลข 15) และนามสกุล (หมายเลข 16) ของหัวหนา้

ครอบครัวดว้ย เม่ือกรอกขอ้มูลในช่องต่างๆ ไดถู้กตอ้งและเรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มข้อมูลทะเบียน

บุคคล" (หมายเลข 17)  

หลงัจากนั้นจะมีขอ้ความแจง้วา่การบนัทึกขอ้มูลสปัปุรุษเรียบร้อยแลว้ และระบบจะเปล่ียนไปยงั

หนา้รายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษโดยอตัโนมติั ซ่ึงหนา้รายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษจะแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สปัปุรุษคนดงักล่าวทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัไดแ้ก่ ขอ้มูลหลกัของสปัปุรุษ, ขอ้มูลครอบครัว, ท่ี

อยูต่ามทะเบียนบา้น และขอ้มูลเสริมอ่ืนๆ ถา้หากมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มเติมอีก ใหค้ลิกปุ่ม "เพิม่ข้อมูล

สมาชิกครอบครัวคนถัดไป" (หมายเลข 18) แต่ถา้หากเพ่ิมขอ้มูลสมาชิกในครอบครัวครบทุกคนแลว้ ให้

คลิกปุ่ม "จบการเพิม่ และดูข้อมูลครอบครัว" (หมายเลข 19)   

เมนู ข้อมูลทะเบียนครอบครัว	

 เม่ือเพิ่มข้อมูลสมาชิกในครอบครัวครบทุกคนแล้ว และคลิกปุ่ม  "จบการเพิ่ม  และดูข้อมูล

ครอบครัว" เพื่อจบการเพ่ิมขอ้มูลแบบเป็นรายครอบครัว หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหน้าขอ้มูล

ครอบครัวโดยอตัโนมติั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัไดแ้ก่ ขอ้มูลครอบครัว, ท่ีอยูค่รอบครัว และสมาชิกใน

ครอบครัว  



‐ 96 ‐ 
 

 

รูปท่ี 102 แสดงข้อมลูและสมาชิกในครอบครัว 

 

เมนู การพ้นจากการเป็นสัปปุรุษ	(จําหน่ายช่ือ) 

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 35 (9) คณะกรรมการ

อิสลามประจาํมสัยดิมีอาํนาจหนา้ท่ี จาํหน่ายช่ือสัปปุรุษประจาํมสัยดิออกจากทะเบียน เม่ือไดส้อบสวนแลว้

ปรากฏว่าผูน้ั้นกระทาํการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามบญัญติัแห่งศาสนาอิสลาม นอกจากน้ีเมนูการ

การพน้จากการเป็นสัปปุรุษ สามารถใช้ในกรณีอ่ืนๆ ได้ดว้ย เช่น กรณีไม่ตอ้งการขอ้มูลทะเบียนบุคคล 

(สปัปุรุษ) คนใดท่ีเพิ่มเขา้มาในระบบเกิน 1 วนั (24 ชัว่โมง) เป็นตน้ 

 การพ้นจากการเป็นสัปปุรุษ	 (จาํหน่ายช่ือ) มี 3	 กรณ ี ตามสถานะผูอ้าศยัในครอบครัวของ

สปัปุรุษ ดงัน้ี 

สถานะผู้อาศัย 
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 กรอกเลขรหสัประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการจาํหน่ายช่ือออกจากทะเบียนลงในช่องเลข

บตัรประชาชน (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่มคน้หา    (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงช่ือ (หมายเลข 

3) และเลขรหัสครอบครัว (หมายเลข 4) ของสัปปุรุษคนดงักล่าว แลว้คลิกเลือกวนัท่ีจาํหน่ายช่ือ (หมายเลข 

5) และถ้าหากต้องการบันทึกข้อความต่างๆ เก่ียวกับการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษให้กรอกช่องหมายเหตุ 

(หมายเลข 6) ตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจแลว้จึงปุ่ม "บันทกึการจําหน่ายช่ือสัปปุรุษ" (หมายเลข 7) ระบบจะมี

ขอ้ความแจง้ให้ยืนยนัการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษอีกคร้ัง (หมายเลข 8) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 9) เพื่อ

ยืนยนัการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษ แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าไดท้าํการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษประจาํมสัยิด

ออกจากทะเบียนเรียบร้อยแลว้  

 

รูปท่ี 103 การลบข้อมลูสัปปุรุษท่ีมสีถานะผู้อาศัย 

สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวหลายคน 

 กรอกเลขรหสัประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการจาํหน่ายช่ือออกจากทะเบียนลงในช่องเลข

บัตรประชาชน (หมายเลข 10) แล้วคลิกปุ่มค้นหา    (หมายเลข 11) หลังจากนั้ นระบบจะแสดงช่ือ 

(หมายเลข 12) และเลขรหัสครอบครัว (หมายเลข 13) ของสัปปุรุษคนดังกล่าว แต่เน่ืองจากสัปปุรุษคน

ดงักล่าวมีสถานะเป็นหัวหนา้ครอบครัว ระบบจึงมีขอ้ความแจง้เตือนว่า (หมายเลข 14) ก่อนทาํการจาํหน่าย

ช่ือสัปปุรุษ จะตอ้งมีการกาํหนดหัวหนา้ครอบครัวคนใหม่ก่อน ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 15) เพื่อปิด

ขอ้ความแจง้เตือน และคลิกเลือกสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ (หมายเลข 16) เพื่อกาํหนดให้เป็นหัวหน้า

ครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 17) แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ให้ยืนยนักาํหนดหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ 

(หมายเลข 18) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 19) เพื่อยนืยนัการกาํหนดหวัหนา้ครอบครัวคนใหม่ แลว้คลิก
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เลือกวนัท่ีจาํหน่ายช่ือ (หมายเลข 20) และถา้หากตอ้งการบนัทึกขอ้ความต่างๆ เก่ียวกับการจาํหน่ายช่ือ

สัปปุรุษให้กรอกช่องหมายเหตุ (หมายเลข 21) ตรวจสอบขอ้มูลให้แน่ใจแลว้จึงปุ่ม "บันทึกการจําหน่ายช่ือ

สัปปุรุษ" (หมายเลข 22) ระบบจะมีขอ้ความแจง้ใหย้ืนยนัการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษอีกคร้ัง (หมายเลข 23) ให้

คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 24) เพื่อยนืยนัการจาํหน่ายช่ือสปัปุรุษ แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการ

จาํหน่ายช่ือสปัปุรุษประจาํมสัยดิออกจากทะเบียนเรียบร้อยแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 104 การจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษ สถานะหัวหน้าครอบครัว ท่ีมสีมาชิกในครอบครัวหลายคน 

สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวเพยีงคนเดียว 

 กรอกเลขรหสัประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการจาํหน่ายช่ือออกจากทะเบียนลงในช่องเลข

บัตรประชาชน (หมายเลข 25) แล้วคลิกปุ่มค้นหา    (หมายเลข 26) หลังจากนั้ นระบบจะแสดงช่ือ 

(หมายเลข 27) และเลขรหัสครอบครัว (หมายเลข 28) ของสัปปุรุษคนดังกล่าว แต่เน่ืองจากสัปปุรุษคน

ดงักล่าวมีสถานะเป็นหวัหนา้ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว ระบบจึงมีขอ้ความแจง้เตือนวา่ 
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(หมายเลข 29) ถา้หากตอ้งการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษคนน้ี จะตอ้งทาํการยบุครอบครัวน้ีดว้ย เพราะไม่มีสมาชิก

ในครอบครัวเหลืออยูอี่กแลว้ ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 30) เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน และใหค้ลิก (ต๊ิก

เคร่ืองหมายถูก) ในช่องยอมรับการยบุครอบครัว (หมายเลข 31) แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ใหย้นืยนัการยบุ

ครอบครัว (หมายเลข 32) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 33) แลว้คลิกเลือกวนัท่ีจาํหน่ายช่ือ (หมายเลข 34) 

และถา้หากตอ้งการบนัทึกขอ้ความต่างๆ เก่ียวกบัการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษให้กรอกช่องหมายเหตุ (หมายเลข 

35) ตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจแลว้จึงปุ่ม "บันทกึการจําหน่ายช่ือสัปปุรุษ" (หมายเลข 36) ระบบจะมีขอ้ความ

แจง้ให้ยืนยนัการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษอีกคร้ัง (หมายเลข 37) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 38) เพื่อยืนยนั

การจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษ แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าไดท้าํการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษประจาํมสัยิดออกจาก

ทะเบียนเรียบร้อยแลว้ พร้อมกบัเปล่ียนสถานะสปัปุรษเป็น "จําหน่าย" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

รูปท่ี 105 การลบข้อมลูสัปปุรุษ สถานะหัวหน้าครอบครัว ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว 
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เมนู 	หนังสือรับรองการเป็นสัปปุรุษประจํามสัยดิ 

  กรณีท่ีสัปปุรุษตอ้งการหนงัสือรับรองการเป็นสัปปุรุษประจาํมสัยดิ ทางมสัยดิสามารถออกหนงัสือ

รับรองโดยการดาวน์โหลดหรือพิมพข์อ้มูลจากระบบไดเ้ลย โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิมพข์อ้มูลใหม่ เมนูหนงัสือ

รับรองการเป็นสัปปุรุษประจาํมสัยิด ค่าเร่ิมตน้ (Default) ของระบบจะแสดงรายช่ือสัปปุรุษท่ีมีสถานะเป็น

สัปปุรุษของมสัยิดทั้งหมด โดยคุณสามารถคน้หาหนังสือรับรองสัปปุรุษท่ีตอ้งการไดจ้ากการกรอก ช่ือ, 

นามสกุล, ช่ือมุสลิม, เลขประจาํตวัประชาชน (หมายเลข 1) แต่ถา้หากตอ้งการคน้หาแบบละเอียด ให้คลิก 

(ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก) ในช่องคน้หาแบบละเอียด (หมายเลข 2) ก็จะแสดงเง่ือนไขการคน้หาแบบละเอียด 

(หมายเลข 3) เม่ือกรอกหรือเลือกเง่ือนไขตามท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 4) หลงัจากนั้น

ระบบจะแสดงรายช่ือและลิงคห์นงัสือรับรองสัปปุรุษ (หมายเลข 5) โดยเรียงตามเลขรหัสสัปปุรุษจากนอ้ย

ไปหามาก ซ่ึงคุณสามารถพิมพห์นงัสือรับรองสปัปุรุษดว้ยไฟล ์PDF โดยการคลิกลิงค ์"พมิพ์หนังสือรับรอง

ฯ ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 6) จากนั้นระบบจะแสดงหน้าหนังสือรับรองสัปปุรุษท่ีเป็นไฟล ์PDF อยู่บน

เวบ็ (หมายเลข 8) สาํหรับเบราวเ์ซอร์ Google Chrome คุณสามารถสั่งพิมพโ์ดยลากเมาส์เล่ือนลงมาบริเวณ

มุมขวาดา้นล่างของเวบ็ แลว้คลิกปุ่มเคร่ืองพิมพ์     (หมายเลข 9) แลว้คลิกปุ่ม "พิมพ์" (หมายเลข 11) 

เพื่อสั่งพิมพ์หนังสือรับรองให้สัปปุรุษ หรือคลิกปุ่มบนัทึก       (หมายเลข 10) และคลิกปุ่ม "Save" 

(หมายเลข 12) เพื่อบนัทึกหรือดาวน์โหลดไฟล ์PDF ดงักล่าวลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณเอง คลิกไฟล์

ท่ีดาวน์โหลดมาแล้ว ซ่ึงจะอยู่ด้านล่างของเว็บ  (หมายเลข 13) เพื่อเปิดไฟล์ PDF แต่ถ้าหากต้องการ

จดัรูปแบบขอ้ความให้มีความสวยงามตามท่ีตอ้งการให้คลิกลิงค ์"ดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ด้วยไฟล์ 

Word" (หมายเลข 7) เพื่อดาวน์โหลดหนงัสือรับรองสัปปุรุษท่ีเป็นไฟล ์Microsoft Word สาํหรับแกไ้ขหรือ

ตอ้งการจดัรูปแบบขอ้ความให้มีความสวยงามตามท่ีตอ้งการ สําหรับเบราวเ์ซอร์ Google Chrome ให้คลิก

ไฟลท่ี์ดาวน์โหลดมาแลว้ ซ่ึงจะอยูด่า้นล่างของเวบ็ (หมายเลข 14) เพื่อเปิดไฟล ์Microsoft Word ซ่ึงจะแสดง

ขอ้ความหนงัสือรับรอง (หมายเลข 15) แลว้ใหค้ลิกปุ่ม "เค้าโครงเหมือนพมิพ์"         (หมายเลข 16) ในแถบ

ด้านล่างของไฟล์ Microsoft Word เพื่อแก้ไขหรือต้องการจัดรูปแบบขอ้ความให้มีความสวยงามตามท่ี

ตอ้งการต่อไป 
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รูปท่ี 106 หนังสือรับรองการเป็นสัปปุรุษประจาํมสัยิด 1/2 
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รูปท่ี 107 หนังสือรับรองการเป็นสัปปุรุษประจาํมสัยิด 2/2 

เมนู 	ค้นหาข้อมูลสัปปุรุษ 

 เมนูคน้หาขอ้มูลสัปปุรุษจะแสดงรายช่ือสัปปุรุษทั้งหมด (ค่าเร่ิมตน้ Default ของระบบจะแสดง

ขอ้มูลทั้งหมด)  โดยคุณสามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูลสัปปุรุษท่ีตอ้งการไดจ้ากการกรอกหรือเลือกเง่ือนไขการ

คน้หาท่ีตอ้งการ เช่น ช่ือ, นามสกุล, ช่ือมุสลิม, เลขประจาํตวัประชาชน เป็นตน้ (หมายเลข 1) เน่ืองจากค่า

เร่ิมตน้ (Default ) ของระบบจะแสดงรายช่ือสัปปุรุษทั้งหมดทุกสถานะ แต่ถา้หากตอ้งการเลือกแสดงเฉพาะ
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สัปปุรุษท่ีมีสถานะปัจจุบนั, ยา้ย, เสียชีวิต, จาํหน่าย, ไม่ใช่สัปปุรุษของมสัยิด สามารถเลือกได้ตรงช่อง

สถานะสัปปุรุษ (หมายเลข 2) เม่ือกรอกหรือเลือกเง่ือนไขตามท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 3) 

หลงัจากนั้นระบบจะแสดงรายช่ือและขอ้มูลสัปปุรุษ (หมายเลข 4) โดยเรียงตามเลขรหสัสัปปุรุษจากนอ้ยไป

หามาก (หมายเลข 5) ซ่ึงจะแสดงจาํนวนผลรวมจากการคน้หาทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย (หมายเลข 9) ซ่ึง

คุณสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลครอบครัวไดจ้ากการคลิกลิงคท่ี์เป็น "เลขรหัสครอบครัว" (หมายเลข 6)  ดู

รายละเอียดข้อมูลทะเบียนบ้านได้จากการคลิกลิงค์ท่ีเป็น "เลขรหัสประจําบ้าน" (หมายเลข 7) และดู

รายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" (หมายเลข 8) 

 

รูปท่ี 108 การค้นหาข้อมลูสัปปุรุษ 

เมนู 	ข้อมูลทะเบียนครอบครัว 

 เมนูขอ้มูลทะเบียนครอบครัวจะแสดงรายช่ือและขอ้มูลครอบครัว ค่าเร่ิมตน้ (Default) ของระบบจะ

แสดงขอ้มูลทะเบียนครอบครัวท่ีมีสถานะมีครอบครัว (หมายเลข 2) แต่คุณสามารถเลือกสถานะครอบครัว 
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เพื่อดูขอ้มูลครอบครัวท่ีมีสถานะยุบครอบครัว (ไม่มีสัปปุรุษในครอบครัวดงักล่าวแลว้) ไดเ้ช่นกนั ในเมนู

ขอ้มูลทะเบียนครอบครัว คุณสามารถคน้หาขอ้มูลครอบครัวไดจ้าก เลขรหัสครอบครัว (หมายเลข 1) ท่ีอยู่

ของครอบครัว (หมายเลข 3) และคน้หาจากขอ้มูลสัปปุรุษ (หมายเลข 4) เม่ือกรอกหรือเลือกเง่ือนไขตามท่ี

ต้องการแล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 5) หลังจากนั้ นระบบจะแสดงรายช่ือและข้อมูลครอบครัว 

(หมายเลข 6) โดยเรียงตามเลขรหัสครอบครัวจากน้อยไปหามาก (หมายเลข 7) ซ่ึงจะแสดงจาํนวนผลรวม

จากการคน้หาทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย (หมายเลข 10) ซ่ึงคุณสามารถดูรายช่ือสมาชิกในครอบครัวไดจ้าก

การคลิกลิงค์ "รายช่ือสมาชิก" (หมายเลข 8) และดูรายละเอียดข้อมูลครอบครัวได้จากการคลิกลิงค ์

"รายละเอยีด" (หมายเลข 9) 

 

รูปท่ี 109 แสดงข้อมลูทะเบียนครอบครัว 

เมนูย่อย  ข้อมูลทะเบียนครอบครัว	

 จากเมนูขอ้มูลทะเบียนครอบครัวก่อนหนา้น้ี เม่ือคุณคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" ระบบจะเปล่ียนไปยงั

หนา้รายละเอียดขอ้มูลครอบครัว ซ่ึงแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวดงักล่าวทั้งหมด เร่ิมจากแสดงเลข
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รหัสครอบครัว (หมายเลข 1) ซ่ึงเลขรหัสครอบครัว 3 ตวัแรกคือ เลขทะเบียนมสัยิด และเลขรหัส 4 ตวัหลงั

คือ ลาํดบัครอบครัว ส่วนต่อมาเป็นขอ้มูลครอบครัว (หมายเลข 2) ขอ้มูลท่ีอยู่ครอบครัว (หมายเลข 3) และ

ส่วนสุดทา้ยเป็นรายช่ือสมาชิกในครอบครัว (หมายเลข 4) โดยเรียงลาํดบัตามเลขรหสัสปัปุรุษจากนอ้ยไปหา

มาก (หมายเลข 5) ซ่ึงเลขรหัสสัปปุรุษ 3 ตัวแรกคือ เลขทะเบียนมัสยิด เลขรหัส 4 ตัวต่อมาคือ ลาํดับ

ครอบครัว และเลขรหัส 2 ตวัสุดทา้ยคือ ลาํดบัสัปปุรุษในครอบครัว ต่อมาจะเป็นสถานะผูอ้าศยั (หมายเลข 

6) ช่ือ - นามสกุลของสมาชิกในครอบครัว (หมายเลข 7) นอกจากน้ีคุณสามารถดูขอ้มูลสัปปุรุษเพิ่มเติมได้

จากการคลิกลิงค ์"ข้อมูลมูลสัปปุรุษเพิ่มเติม" (หมายเลข 8) และบรรทดัสุดทา้ยจะแสดงจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว (หมายเลข 9) 

 

 

รูปท่ี 110 รายละเอียดข้อมลูครอบครัวและรายช่ือสมาชิกในครอบครัว 

เมนูย่อย  ย้ายครอบครัว 

 เม่ือสัปปุรุษมีการยา้ยครอบครัวท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของมัสยิดเดียวกัน เช่น การแยก

ครอบครัวใหม่ การนิกะห์ เป็นตน้ คุณสามารถยา้ยครอบครัวของสัปปุรุษออกจากครอบครัวเดิมไปยงั

ครอบครัวใหม่ไดเ้ลย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มขอ้มูลสปัปุรุษใหม่ 
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ข้อมูลครอบครัวเดิม 

 การย้ายสัปปุรุษออกจากครอบครัวเดิมมี 3 กรณ ีตามสถานะผูอ้าศยัในครอบครัวของสปัปุรุษ ดงัน้ี 

 สถานะผู้อาศัย 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการยา้ยครอบครัวลงในช่องเลขบตัร

ประชาชน  (หมายเลข 1) แล้วคลิกปุ่มค้นหา      (หมายเลข 2) หลังจากนั้ นระบบจะแสดงช่ือ 

(หมายเลข 3) และเลขรหสัครอบครัวเดิม (หมายเลข 4) ของสปัปุรุษคนดงักล่าว 

 

รูป การยา้ยครอบครัวสปัปุรุษท่ีมีสถานะผูอ้าศยั 

 สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวหลายคน 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการยา้ยครอบครัวลงในช่องเลขบตัร

ประชาชน  (หมายเลข 5) แล้วคลิกปุ่มค้นหา      (หมายเลข 6) หลังจากนั้ นระบบจะแสดงช่ือ 

(หมายเลข 7) และเลขรหัสครอบครัวเดิม (หมายเลข 8) ของสัปปุรุษคนดังกล่าว แต่เน่ืองจาก

สัปปุรุษคนดงักล่าวมีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวของครอบครัวเดิมอยู่ ระบบจึงมีขอ้ความแจง้

เตือนวา่ (หมายเลข 9) ก่อนทาํการยา้ยครอบครัว จะตอ้งมีการกาํหนดหวัหนา้ครอบครัวคนใหม่ก่อน 

ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 10) เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน และคลิกเลือกสมาชิกครอบครัวคน

อ่ืนๆ (หมายเลข 11) เพื่อกาํหนดให้เป็นหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 12) แลว้ระบบจะมี

ข้อความแจ้งให้ยืนยนักําหนดหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 13) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" 

(หมายเลข 14) เพื่อยนืยนัการกาํหนดหวัหนา้ครอบครัวคนใหม่  
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รูปท่ี 111 การย้ายครอบครัวสัปปุรุษ สถานะหัวหน้าครอบครัว ท่ีมสีมาชิกในครอบครัวหลายคน 

 สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวเพยีงคนเดียว 

  

 

    
 

รูปท่ี 112 การย้ายครอบครัวสัปปุรุษ สถานะหัวหน้าครอบครัว ท่ีมสีมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว 

กรอกเลขรหสัประจาํตวัประชาชนของสปัปุรุษท่ีตอ้งการยา้ยครอบครัวลงในช่องเลขบตัรประชาชน 

(หมายเลข 15) แลว้คลิกปุ่มคน้หา      (หมายเลข 16) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงช่ือ (หมายเลข 17) และเลข

รหัสครอบครัวเดิม (หมายเลข 18) ของสัปปุรุษคนดงักล่าว แต่เน่ืองจากสัปปุรุษคนดงักล่าวมีสถานะเป็น
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หัวหน้าครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว ระบบจึงมีขอ้ความแจง้เตือนว่า (หมายเลข 19) ถา้

หากต้องการยา้ยครอบครัวของสัปปุรุษคนน้ี จะต้องทาํการยุบครอบครัวน้ีด้วย เพราะไม่มีสมาชิกใน

ครอบครัวเหลืออยู่อีกแลว้ ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 20) เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน และให้คลิก (ต๊ิก

เคร่ืองหมายถูก) ในช่องยอมรับการยบุครอบครัว (หมายเลข 21) แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ใหย้นืยนัการยบุ

ครอบครัว (หมายเลข 22) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 23) เพื่อยนืยนัการยบุครอบครัวเดิม 

 

ข้อมูลครอบครัวใหม่ 

 การย้ายสัปปุรุษเข้าสู่ครอบครัวใหม่มี 2 กรณ ีตามสถานะผูอ้าศยัของสปัปุรุษในครอบครัวใหม่ ดงัน้ี 

 หัวหน้าครอบครัว 

 ถา้หากมีการแยกครอบครัวแลว้สร้างครอบครัวใหม่ คุณสามารถเลือกให้สัปปุรุษมีสถานะ

หัวหนา้ครอบครัวของครอบครัวใหม่ได ้โดยคลิกเลือกหัวหนา้ครอบครัว (หมายเลข 24) ระบบจะ

สร้างเลขรหัสครอบครัว (สร้างครอบครัวใหม่) มาให้โดยอตัโนมติั ซ่ึงเลขรหัส 3 ตวัแรกคือ เลข

ทะเบียนมสัยิด และเลขรหัส 4 ตวัหลงัจะเป็นลาํดบัครอบครัว (หมายเลข 25) แลว้คลิกเลือกวนัท่ี

แจง้ยา้ย (หมายเลข 26) และถา้หากตอ้งการบนัทึกขอ้ความต่างๆ เก่ียวกบัการยา้ยครอบครัวใหก้รอก

ช่องหมายเหตุ (หมายเลข 27) ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจแล้วจึงปุ่ม "ย้ายครอบครัวสัปปุรุษ" 

(หมายเลข 28) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าไดท้าํการยา้ยออกจากครอบครัวเดิมไปยงัครอบครัว

ใหม่เรียบร้อยแลว้ 

 

 

รูปท่ี 113 การย้ายครอบครัวโดยเลือกให้สัปปุรุษเป็นหัวหน้าครอบครัว 
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 ผู้อาศัย 

 ถา้หากยา้ยสัปปุรุษไปยงัครอบครัวใหม่ท่ีมีหัวหนา้ครอบครัวอยูแ่ลว้ ให้คลิกเลือกสถานะ

เป็นผูอ้าศยั (หมายเลข 29) และจาํเป็นจะตอ้งกรอกเลขประจาํตวัประชาชนของหัวหน้าครอบครัว

ใหม่ดว้ย (หมายเลข 30) แลว้คลิกปุ่มคน้หา       (หมายเลข 31) ซ่ึงถา้หากเลขประจาํตวัประชาชน

ของหัวหนา้ครอบครัวใหม่ถูกตอ้ง มีขอ้มูลในระบบและเป็นหัวหนา้ครอบครัว ระบบก็จะแสดงช่ือ

หัวหน้าครอบครัว (หมายเลข 32) และเลขรหัสครอบครัวใหม่ (หมายเลข 33) ในช่องด้านล่าง 

หลงัจากนั้ นให้คลิกเลือกวนัท่ีแจง้ยา้ย (หมายเลข 34) และถา้หากตอ้งการบนัทึกขอ้ความต่างๆ 

เก่ียวกบัการยา้ยครอบครัวให้กรอกช่องหมายเหตุ (หมายเลข 35) ตรวจสอบขอ้มูลให้แน่ใจแลว้จึง

ปุ่ม "ย้ายครอบครัวสัปปุรุษ" (หมายเลข 36) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าไดท้าํการยา้ยออกจาก

ครอบครัวเดิมไปยงัครอบครัวใหม่เรียบร้อยแลว้ 

 

รูปท่ี 114 การย้ายครอบครัวโดยเลือกให้สัปปุรุษเป็นผู้อาศัย 

เมนู การย้ายสัปปุรุษระหว่างมสัยดิ 

เมนูย่อย  การย้ายสัปปุรุษออกจากมัสยดิ 

 เม่ือสัปปุรุษตอ้งการยา้ยไปเป็นสัปปุรุษของมสัยิดอ่ืนท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในกรณีต่างๆ เช่น 

การยา้ยท่ีอยู่ใหม่ การสมรส (นิกะห์) เป็นตน้ สามารถยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยิดของคุณ และยา้ยขอ้มูล

สัปปุรุษไปยงัมสัยิดใหม่ไดเ้ลย โดยไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มขอ้มูลสัปปุรุษใหม่ แต่ทั้งน้ีเม่ือทาํการยา้ยออกจาก

มสัยิดของคุณเรียบร้อยแลว้ ตอ้งรอให้ทางมสัยิดปลายทางอนุมติัการรับสัปปุรุษคนดงักล่าวก่อน (อาจจะ

ตอ้งประสานงานกบัมสัยดิปลายทางดว้ย) 

ข้อมูลสัปปุรุษ 

 การย้ายสัปปุรุษออกจากมัสยดิมี 3 กรณ ีตามสถานะผูอ้าศยัในครอบครัวของสปัปุรุษ ดงัน้ี 
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 สถานะผู้อาศัย 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการยา้ยออกจากมสัยิดลงในช่องเลข

บตัรประชาชน (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่มคน้หา       (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงช่ือ 

(หมายเลข 3) และเลขรหสัครอบครัวเดิม (หมายเลข 4) ของสปัปุรุษคนดงักล่าว 

 

รูป การยา้ยสปัปุรุษท่ีมีสถานะผูอ้าศยัออกจากมสัยดิ 

 สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวหลายคน 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการยา้ยออกจากมสัยิดลงในช่องเลข

บตัรประชาชน (หมายเลข 5) แลว้คลิกปุ่มคน้หา       (หมายเลข 6) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงช่ือ 

(หมายเลข 7) และเลขรหัสครอบครัวเดิม (หมายเลข 8) ของสัปปุรุษคนดังกล่าว แต่เน่ืองจาก

สัปปุรุษคนดงักล่าวมีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวของครอบครัวเดิมอยู่ ระบบจึงมีขอ้ความแจง้

เตือนว่า (หมายเลข 9) ก่อนทาํการออกจากมสัยิด จะตอ้งมีการกาํหนดหัวหน้าครอบครัวคนใหม่

ก่อน ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 10) เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน และคลิกเลือกสมาชิกครอบครัว

คนอ่ืนๆ (หมายเลข 11) เพื่อกาํหนดใหเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 12) แลว้ระบบจะมี

ข้อความแจ้งให้ยืนยนักําหนดหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 13) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" 

(หมายเลข 14) เพื่อยนืยนัการกาํหนดหวัหนา้ครอบครัวคนใหม่  
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รูปท่ี 115 การย้ายสัปปุรุษท่ีมสีถานะหัวหน้าครอบครัว และมสีมาชิกในครอบครัวหลายคน ออกจากมสัยิด 

 สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวเพยีงคนเดียว 

  

 

 
 

รูปท่ี 116 การย้ายสัปปุรุษท่ีมสีถานะหัวหน้าครอบครัว 

กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีตอ้งการยา้ยออกจากมสัยิดลงในช่องเลขบตัร

ประชาชน (หมายเลข 15) แลว้คลิกปุ่มคน้หา       (หมายเลข 16) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงช่ือ (หมายเลข 

17) และเลขรหัสครอบครัวเดิม (หมายเลข 18) ของสัปปุรุษคนดงักล่าว แต่เน่ืองจากสัปปุรุษคนดงักล่าวมี

สถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว ระบบจึงมีข้อความแจ้งเตือนว่า 
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(หมายเลข 19) ถา้หากตอ้งการยา้ยสัปปุรุษคนน้ีออกจากมสัยดิ จะตอ้งทาํการยบุครอบครัวน้ีดว้ย เพราะไม่มี

สมาชิกในครอบครัวเหลืออยูอี่กแลว้ ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 20) เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน และให้

คลิก (ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก) ในช่องยอมรับการยุบครอบครัว (หมายเลข 21) แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ให้

ยนืยนัการยบุครอบครัว (หมายเลข 22) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 23) เพื่อยนืยนัการยบุครอบครัวเดิม 

ข้อมูลการย้าย 

 เม่ือทาํการเลือกสัปปุรุษท่ีตอ้งการยา้ยออกจากมสัยิดเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นให้กรอกขอ้มูลการ

ยา้ย โดยช่องแรกจะเป็นรหัสการยา้ย (หมายเลข 24) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือส่วนแรกตวัอกัษรย่อ "ย" 

หมายถึง "ยา้ย" ส่วนท่ีสองเป็นเลขทะเบียนมสัยิด และส่วนท่ีสามเป็นเลขลาํดบัการยา้ย (ระบบสร้างให้โดย

อตัโนมติั) ต่อมาให้คลิกเลือกมสัยิดท่ีตอ้งการยา้ยสัปปุรุษเขา้ (หมายเลข 25) แลว้คลิกเลือกวนัท่ีแจง้ยา้ย 

(หมายเลข 26) และถา้หากตอ้งการบนัทึกขอ้ความเพ่ือส่งไปยงัมสัยิดปลายทาง หรือหมายเหตุอ่ืนๆ เก่ียวกบั

การยา้ยสัปปุรุษให้กรอกช่องบนัทึกขอ้ความ (หมายเลข 27) ตรวจสอบขอ้มูลให้แน่ใจแลว้จึงปุ่ม "ย้ายออก

จากมัสยิด" (หมายเลข 28) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าไดท้าํการยา้ยสัปปุรุษคนดงักล่าวออกจากมสัยิด

ของคุณแลว้ และรอการอนุมติัการยา้ยเขา้ไปเป็นสปัปุรุษของมสัยดิปลายทาง หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไป

ยงัหนา้รายละเอียดขอ้มูลการยา้ยสปัปุรุษออกจากมสัยดิ 

 

รูปท่ี 117 การย้ายสัปปุรุษออกจากมสัยิด 

เมนูย่อย รายการย้ายออกจากมัสยดิ	

 เมนูรายการยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยิด จะแสดงรายช่ือและขอ้มูลการยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยิด

ทั้งหมด (ถา้มี) คุณสามารถคน้หาขอ้มูลคาํขอยา้ยเขา้ไดจ้าก ช่ือ (หมายเลข 1), นามสกุล (หมายเลข 2), เลข

ประจาํตวัประชาชน (หมายเลข 3) และมสัยดิตน้ทางท่ีสัปปุรุษยา้ยออกมา (หมายเลข 4) เม่ือกรอกหรือเลือก

เง่ือนไขตามท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 5) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงรายช่ือและขอ้มูลการ

ยา้ย (หมายเลข 7) โดยเรียงตามเลขรหสัการยา้ยจากนอ้ยไปหามาก (หมายเลข 6) และจะแสดงจาํนวนผลรวม



‐ 113 ‐ 
 

จากการคน้หาทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย (หมายเลข 13) นอกจากนั้นยงัแสดงมสัยดิท่ีส่งคาํขอยา้ยเขา้ (มสัยดิ

ปลายทาง) (หมายเลข 8) วนัท่ีแจง้ยา้ยออก (หมายเลข 9) สถานะการยา้ย (หมายเลข 10) ซ่ึงคุณสามารถดู

รายละเอียดขอ้มูลการยา้ยไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอียด" (หมายเลข 11) และถา้หากตอ้งการยกเลิกการ

ยา้ย ในขณะท่ีมีสถานะ "ย้ายออกแล้ว และกําลังรอการย้ายเข้า" คุณสามารถคลิกปุ่ม "ยกเลิก" (หมายเลข 

12) เพื่อเขา้ไปกรอกขอ้มูลยกเลิกการยา้ย 

 

 

รูปท่ี 118 แสดงข้อมลูรายการ ย้ายสัปปุรุษออกจากมสัยิด 

เมนูย่อยรายการคาํขอย้ายเข้ามัสยดิ	

 เมนูรายการคาํขอยา้ยเขา้มสัยิด จะแสดงรายช่ือและขอ้มูลการยา้ยสัปปุรุษเขา้มสัยิดทั้งหมด (ถา้มี)  

(หมายเลข 2) คุณสามารถค้นหาข้อมูลการยา้ยได้จาก ช่ือ (หมายเลข 1), นามสกุล (หมายเลข 2), เลข

ประจาํตวัประชาชน (หมายเลข 3) และมสัยิดปลายทางท่ีสัปปุรุษตอ้งการยา้ยเขา้ (หมายเลข 4) เม่ือกรอก

หรือเลือกเง่ือนไขตามท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 5) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงรายช่ือและ
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ขอ้มูลการยา้ย (หมายเลข 7) โดยเรียงตามเลขรหัสการยา้ยจากน้อยไปหามาก (หมายเลข 6) และจะแสดง

จาํนวนผลรวมจากการคน้หาทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย (หมายเลข 13) นอกจากนั้นยงัแสดงมสัยดิท่ีสัปปุรุษ

ยา้ยออกมา (มสัยดิตน้ทาง) (หมายเลข 8) วนัท่ีแจง้ยา้ยออก (หมายเลข 9) สถานะการยา้ย (หมายเลข 10) ซ่ึง

คุณสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลการยา้ยไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอียด" (หมายเลข 11) และถา้หากคุณ

อนุมติัคาํขอยา้ยเขา้มาเป็นสัปปุรุษของมสัยดิ คุณสามารถคลิกปุ่ม "ย้ายเข้า" (หมายเลข 12) เพื่อเขา้ไปกรอก

ขอ้มูลการยา้ยเขา้และอนุมติัการยา้ยเขา้มาเป็นสปัปุรุษของมสัยดิต่อไป 

 

รูปท่ี 119 แสดงข้อมลูรายการคาํขอย้ายเข้ามสัยิด 

การพจิารณารับ หรือปฏิเสธ คาํขอย้ายเข้า และการยกเลกิการย้ายเข้า 

เมนูย่อย 	รายการคาํขอย้ายเข้ามัสยดิ	(การพจิารณาคาํขอย้ายเข้า) 

 เม่ือมีคาํขอยา้ยเขา้มาเป็นสปัปุรุษของมสัยดิ คุณสามารถพิจารณาอนุมติัคาํขอยา้ยเขา้ หรือปฏิเสธ

การยา้ยเขา้กไ็ด ้ ถา้หากคุณอนุมติัคาํขอยา้ยเขา้มาเป็นสปัปุรุษของมสัยดิ คุณสามารถคลิกปุ่ม "ย้ายเข้า" ได้

จากเมนูรายการคาํขอยา้ยเขา้มสัยดิ หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลการยา้ยสปัปุรุษเขา้มสัยดิ โดยในส่วน

แรกจะเป็นขอ้มูลสปัปุรุษ (หมายเลข 1) ไดแ้ก่ รหสัการยา้ย, เลขประจาํตวัประชาชน, ช่ือ, นามสกลุ, ช่ือ

มุสลิม, สถานะการยา้ย ส่วนท่ีสองจะเป็นขอ้มูลการยา้ยออก (หมายเลข 1) ไดแ้ก่ มสัยดิตน้ทางท่ีสปัปุรุษคน

ดงักล่าวยา้ยออก, วนัท่ีแจง้ยา้ยออก, ขอ้ความบนัทึกหรือหมายเหตุอ่ืนๆ ท่ีมสัยดิตน้ทางตอ้งการส่งมายงั

มสัยดิปลายทาง (มสัยดิของคุณ)  
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ข้อมูลการย้ายเข้า 

 การย้ายสัปปุรุษเข้ามัสยดิมี 2 กรณ ีตามสถานะผูอ้าศยัของสปัปุรุษในครอบครัวใหม่ ดงัน้ี 

 หัวหน้าครอบครัว 

 ถ้าหากคุณอนุมัติค ําขอยา้ยเข้ามาเป็นสัปปุรุษของมัสยิด  ให้คลิกเลือกปุ่ม  "ย้ายเข้ามัสยิด" 

(หมายเลข 3) และถา้หากยา้ยสัปปุรุษเขา้มสัยดิแลว้มีการสร้างครอบครัวใหม่ คุณสามารถเลือกใหส้ัปปุรุษมี

สถานะหัวหน้าครอบครัวของครอบครัวใหม่ได ้โดยคลิกเลือกหัวหน้าครอบครัว (หมายเลข 4) ระบบจะ

สร้างเลขรหัสครอบครัว (สร้างครอบครัวใหม่) มาให้โดยอตัโนมติั ซ่ึงเลขรหัส 3 ตวัแรกคือ เลขทะเบียน

มสัยดิ และเลขรหสั 4 ตวัหลงัจะเป็นลาํดบัครอบครัว (หมายเลข 5) แลว้คลิกเลือกวนัท่ีแจง้ยา้ยเขา้ (หมายเลข 

6) และถา้หากตอ้งการบันทึกขอ้ความเพ่ือตอบกลบัมัสยิดตน้ทาง หรือหมายเหตุอ่ืนๆ เก่ียวกับการยา้ย

สัปปุรุษเขา้มสัยิดให้กรอกช่องบนัทึกขอ้ความ (หมายเลข 7) ตรวจสอบขอ้มูลให้แน่ใจแลว้จึงปุ่ม "บันทึก

ข้อมูลย้ายเข้ามัสยิด" (หมายเลข 8) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าไดท้าํการยา้ยสัปปุรุษเขา้มสัยดิเรียบร้อย

แลว้ พร้อมทั้งยา้ยขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัปปุรุษคนดงักล่าวเขา้มายงัระบบมสัยิดของคุณดว้ย (โดยไม่

จาํเป็นตอ้งเพิ่มขอ้มูลสปัปุรุษใหม่) 

 

รูปท่ี 120 การย้ายสัปปุรุษเข้ามสัยิดโดยเลือกให้สัปปุรุษเป็นหัวหน้าครอบครัว 
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 ผู้อาศัย 

 ถ้าหากคุณอนุมัติค ําขอยา้ยเข้ามาเป็นสัปปุรุษของมัสยิด  ให้คลิกเลือกปุ่ม  "ย้ายเข้ามัสยิด" 

(หมายเลข 9) และถา้หากยา้ยสัปปุรุษไปยงัครอบครัวใหม่ท่ีมีหัวหนา้ครอบครัวอยูแ่ลว้ ให้คลิกเลือกสถานะ

เป็นผูอ้าศยั (หมายเลข 10) และจาํเป็นจะตอ้งกรอกเลขประจาํตวัประชาชนของหัวหนา้ครอบครัวใหม่ดว้ย 

(หมายเลข 11) แล้วคลิกปุ่มค้นหา       (หมายเลข 12) ซ่ึงถ้าหากเลขประจาํตัวประชาชนของหัวหน้า

ครอบครัวใหม่ถูกตอ้ง มีขอ้มูลในระบบและเป็นหัวหน้าครอบครัว ระบบก็จะแสดงช่ือหัวหน้าครอบครัว 

(หมายเลข 13) และเลขรหสัครอบครัวใหม่ (หมายเลข 14) ในช่องดา้นล่าง หลงัจากนั้นใหค้ลิกเลือกวนัท่ีแจง้

ยา้ยเขา้ (หมายเลข 15) และถา้หากตอ้งการบนัทึกขอ้ความเพ่ือตอบกลบัมสัยิดตน้ทาง หรือหมายเหตุอ่ืนๆ 

เก่ียวกบัการยา้ยสัปปุรุษเขา้มสัยดิใหก้รอกช่องบนัทึกขอ้ความ (หมายเลข 16) ตรวจสอบขอ้มูลให้แน่ใจแลว้

จึงปุ่ม "บันทึกข้อมูลย้ายเข้ามัสยดิ" (หมายเลข 17) แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการยา้ยสปัปุรุษเขา้

มสัยดิเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งยา้ยขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัปปุรุษคนดงักล่าวเขา้มายงัระบบมสัยดิของคุณ

ดว้ย (โดยไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มขอ้มูลสปัปุรุษใหม่)  

 

รูปท่ี 121 การย้ายสัปปุรุษเข้ามสัยิดโดยเลือกให้สัปปุรุษเป็นผู้อาศัย 

เมนูย่อย 	รายการคาํขอย้ายเข้ามัสยดิ	(การปฏิเสธย้ายสัปปุรุษเข้ามัสยดิ) 

เม่ือมีคาํขอยา้ยเขา้มาเป็นสัปปุรุษของมสัยิด คุณสามารถพิจารณาอนุมติัคาํขอยา้ยเขา้ หรือปฏิเสธ

การยา้ยเขา้ก็ได ้ถา้หากคุณพิจารณาแลว้เห็นว่ายงัไม่สามารถอนุมติัให้เป็นสัปปุรุษของคุณได ้คุณสามารถ

ปฏิเสธการยา้ยสัปปุรุษเขา้มสัยิดของคุณได ้โดยคลิกปุ่ม "ย้ายเข้า" ไดจ้ากเมนูรายการคาํขอยา้ยเขา้มสัยิด 

หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลการยา้ยสัปปุรุษเขา้มสัยดิ โดยในส่วนแรกจะเป็นขอ้มูลสัปปุรุษ (หมายเลข 

1) ไดแ้ก่ รหสัการยา้ย, เลขประจาํตวัประชาชน, ช่ือ, นามสกุล, ช่ือมุสลิม, สถานะการยา้ย ส่วนท่ีสองจะเป็น

ขอ้มูลการยา้ยออก (หมายเลข 1) ได้แก่ มสัยิดตน้ทางท่ีสัปปุรุษคนดังกล่าวยา้ยออก, วนัท่ีแจง้ยา้ยออก, 
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ขอ้ความบนัทึกหรือหมายเหตุอ่ืนๆ ท่ีมสัยิดตน้ทางตอ้งการส่งมายงัมสัยิดปลายทาง (มสัยิดของคุณ) และ

ส่วนท่ีสามเป็นขอ้มูลการยา้ยเขา้ ใหค้ลิกเลือกปุ่ม "ปฏิเสธการย้ายเข้า" หลงัจากนั้นใหค้ลิกเลือกวนัท่ีปฏิเสธ

ยา้ยเขา้ (หมายเลข 3) และถา้หากตอ้งการบนัทึกขอ้ความปฏิเสธการยา้ยเขา้เพื่อตอบกลบัมสัยิดตน้ทาง หรือ

หมายเหตุอ่ืนๆ เก่ียวกับการปฏิเสธยา้ยสัปปุรุษเข้ามัสยิดให้กรอกช่องบันทึกข้อความ (หมายเลข 4) 

ตรวจสอบขอ้มูลให้แน่ใจแลว้จึงปุ่ม "บันทึกข้อมูลย้ายเข้ามัสยิด" (หมายเลข 5) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความ

แจง้วา่ไดท้าํการปฏิเสธยา้ยสปัปุรุษเขา้มสัยดิเรียบร้อยแลว้ 

 

รูปท่ี 122 การปฏิเสธย้ายสัปปุรุษเข้ามสัยิด 

เมนูย่อย 	รายการย้ายออกจากมัสยดิ	(ยกเลกิการย้ายสัปปุรุษออกจากมสัยดิ) 

 หลงัจากท่ีไดท้าํการยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยดิ ดว้ยเมนู "การย้ายสัปปุรุษออกจากมัสยิด" ก่อนหนา้

น้ีแลว้นั้น คุณสามารถยกเลิกการยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยดิของคุณได ้ถา้หากมีความจาํเป็นตอ้งยกเลิก เช่น 

สัปปุรุษไม่ตอ้งการยา้ยออกแลว้, มสัยิดท่ีสัปปุรุษตอ้งการยา้ยเขา้ (มสัยิดปลายทาง) ปฏิเสธยา้ยสัปปุรุษเขา้

มสัยดิหรือไม่อนุมติัใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสปัปุรุษ  

 การยกเลิกการยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยิดนั้นสามารถยกเลิกไดเ้ฉพาะกรณีการยา้ยมีสถานะ "ย้าย

ออกแล้ว และกําลังรอย้ายเข้า" หรือ "ปฏิเสธการย้ายเข้า" เท่านั้น ถา้หากมีสถานะ "ย้ายเข้าเรียบร้อยแล้ว" 

จะไม่สามารถยกเลิกได ้โดยใหเ้ขา้ไปท่ีเมนู "รายการ ย้ายสัปปุรุษออกจากมัสยิด" แลว้ใหค้ลิกปุ่ม "ยกเลกิ" 



‐ 118 ‐ 
 

(หมายเลข 1) หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้ยกเลิกการยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยิดและแสดงขอ้มูล

การยา้ย (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นให้คลิกเลือกวนัท่ีแจง้ยกเลิก (หมายเลข 3) และถา้หากตอ้งการหมายเหตุ

ต่างๆ เก่ียวกบัยกเลิกการยา้ยสปัปุรุษออกจากมสัยดิใหก้รอกช่องหมายเหตุ (หมายเลข 4) ตรวจสอบขอ้มูลให้

แน่ใจแลว้จึงปุ่ม "ทําการยกเลิก การย้ายออก" (หมายเลข 5) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าไดย้กเลิกการ

ยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยิดเรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้นสัปปุรุษคนดงักล่าวจะกลบัมาเป็นสัปปุรุษของมสัยิด

เหมือนเดิม พร้อมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัปปุรุษดว้ย เช่น ถา้หากสัปปุรุษคนดงักล่าวเคยเป็นหัวหน้า

ครอบครัวท่ีมีสมาชิกหลายคน แลว้มีการกาํหนดหัวหน้าครอบครัวใหม่แลว้ ระบบจะมีการยกเลิกหัวหน้า

ครอบครัวคนใหม่ แลว้ใหส้ัปปุรุษคนดงักล่าวกลบัไปเป็นหัวหนา้ครอบครัวเช่นเดิมโดยอตัโนมติั หรือกรณี

สัปปุรุษคนดงักล่าวเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีมีสมาชิกเพียงคนเดียว ซ่ึงตอนทาํการยา้ยออกจะตอ้งยุบ

ครอบครัวด้วยนั้น เม่ือยกเลิกการยา้ยสัปปุรุษออกจากมสัยิด ระบบก็จะทาํการยา้ยเลิกการยุบครอบครัว

ดงักล่าวโดยอตัโนมติั เพื่อให้สัปปุรุษคนดงักล่าวไดก้ลบัมาอยูใ่นครอบครัวเดิม เสมือนว่าไม่เคยทาํการยา้ย

ออกจากมสัยดิ 

 

รูปท่ี 123 แสดงข้อมลูรายการย้ายสัปปุรุษออกจากมสัยิด 

 

รูปท่ี 124 ยกเลิกการย้ายสัปปุรุษออกจากมสัยิด 
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รายละเอยีดข้อมูลการย้ายสัปปุรุษระหว่างมัสยดิ 

 จากเมนู "รายการย้ายสัปปุรุษออกจากมัสยิด" และเมนู "รายการคําขอย้ายเข้ามัสยิด" ก่อนหน้าน้ี

นั้น เม่ือคุณคลิกลิงค ์"รายละเอียด" ระบบจะเปล่ียนไปยงัหน้ารายละเอียดขอ้มูลการยา้ยสัปปุรุษระหว่าง

มสัยิด ซ่ึงแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยา้ยสัปปุรุษระหว่างมสัยิดของสัปปุรุษท่ีคลิกดูรายละเอียดทั้งหมด 

ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 จะแสดงขอ้มูลสัปปุรุษ ประกอบดว้ย รหัสการยา้ย, เลขบตัรประชาชน, ช่ือ, นามสกุล, ช่ือ

มุสลิม, สถานะการยา้ย (หมายเลข 1) 

 ส่วนท่ี 2 จะแสดงขอ้มูลการยา้ยออก ประกอบดว้ย มสัยดิตน้ทาง, วนัท่ีแจง้ยา้ยออก, ขอ้ความมสัยดิ

ตน้ทาง (หมายเลข 2) 

 ส่วนท่ี 3 จะแสดงขอ้มูลขอ้มูลการยา้ยเขา้ ประกอบดว้ย มสัยดิปลายทาง, วนัท่ีแจง้ยา้ยเขา้, ขอ้ความ

มสัยดิปลายทาง (หมายเลข 3) 

 

รูปท่ี 125 รายละเอียดข้อมลูการย้ายสัปปุรุษระหว่างมสัยิด 
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ทะเบียนผู้ตาย 

เมนู 	เพิม่ข้อมูลทะเบียนผู้ตาย 

 เม่ือมีสัปปุรุษเสียชีวิตหรือมีการแจง้ตาย คุณสามารถเพ่ิมขอ้มูลทะเบียนผูต้ายเพื่อเปล่ียนสถานะของ

สปัปุรุษท่ีเสียชีวิตจากการเป็น "สัปปุรุษของมัสยิด" เปล่ียนไปเป็นสถานะ "เสียชีวติ" โดยใหก้รอกขอ้มูล 2 

ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของผูต้าย และขอ้มูลการตาย 

ข้อมูลของผู้ตาย 

 การเพิม่ข้อมูลทะเบียนผู้ตายมี 3 กรณ ีตามสถานะผูอ้าศยัในครอบครัวของสปัปุรุษ ดงัน้ี 

 สถานะผู้อาศัย 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีเสียชีวิต เพื่อเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้าย ลง

ในช่องเลขบตัรประชาชน (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่มคน้หา      (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะ

แสดงขอ้มูลต่างๆ ของสปัปุรุษท่ีตอ้งการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้าย (หมายเลข 3)   

 

รูปท่ี 126 การเพ่ิมข้อมลูทะเบียนผู้ตายของสัปปุรุษท่ีมสีถานะผู้อาศัย 

 สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวหลายคน 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีเสียชีวิต เพื่อเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้าย ลง

ในช่องเลขบตัรประชาชน (หมายเลข 4) แลว้คลิกปุ่มคน้หา      (หมายเลข 5) หลงัจากนั้นระบบจะ

แสดงขอ้มูลต่างๆ ของสปัปุรุษท่ีตอ้งการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้าย (หมายเลข 6) แต่เน่ืองจากสัปปุรุษ



‐ 121 ‐ 
 

คนดงักล่าวมีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัว ระบบจึงมีขอ้ความแจง้เตือนว่า (หมายเลข 7) ก่อนทาํ

การเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้ายจะตอ้งมีการกาํหนดหัวหน้าครอบครัวคนใหม่ก่อน ให้คลิกปุ่ม "ตก

ลง" (หมายเลข 8) เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน และคลิกเลือกสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ (หมายเลข 9) 

เพื่อกาํหนดให้เป็นหัวหนา้ครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 10) แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ให้ยืนยนั

กาํหนดหวัหนา้ครอบครัวคนใหม่ (หมายเลข 11) ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 12) เพื่อยนืยนัการ

กาํหนดหวัหนา้ครอบครัวคนใหม่  

 

 

รูปท่ี 127 รูป การเพ่ิมข้อมลูทะเบียนผู้ตายของสัปปุรุษ 
สถานะหัวหน้าครอบครัว ท่ีมสีมาชิกในครอบครัวหลายคน 

 สถานะหัวหน้าครอบครัว ทีมี่สมาชิกในครอบครัวเพยีงคนเดียว 

 กรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีเสียชีวิต เพื่อเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้าย ลง

ในช่องเลขบตัรประชาชน (หมายเลข 13) แลว้คลิกปุ่มคน้หา      (หมายเลข 14) หลงัจากนั้นระบบจะ

แสดงขอ้มูลต่างๆ ของสัปปุรุษท่ีต้องการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้าย (หมายเลข 15) แต่เน่ืองจาก

สปัปุรุษคนดงักล่าวมีสถานะเป็นหวัหนา้ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว ระบบจึงมี

ขอ้ความแจง้เตือนว่า (หมายเลข 16) ถา้หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้ายของสัปปุรุษคนน้ี 

จะตอ้งทาํการยบุครอบครัวน้ีดว้ย เพราะไม่มีสมาชิกในครอบครัวเหลืออยูอี่กแลว้ ให้คลิกปุ่ม "ตก
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ลง" (หมายเลข 17) เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน และให้คลิก (ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก) ในช่องยอมรับการ

ยบุครอบครัว (หมายเลข 18) แลว้ระบบจะมีขอ้ความแจง้ให้ยนืยนัการยบุครอบครัว (หมายเลข 19) 

ใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 20) เพื่อยนืยนัการยบุครอบครัวเดิม 

 

   

รูปท่ี 128 การเพ่ิมข้อมลูทะเบียนผู้ตายของสัปปุรุษ 
สถานะหัวหน้าครอบครัว ท่ีมสีมาชิกในครอบครัวเพียงคนเดียว 

  ข้อมูลการตาย 

 เม่ือกรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของสัปปุรุษท่ีเสียชีวิต และทาํตามขั้นตอนต่างๆ ท่ี

กล่าวไวข้า้งตน้ในส่วนขอ้มูลของผูต้ายเรียบร้อยแลว้ ต่อมาให้กรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตาย 

เร่ิมจากระบบสร้างเลขรหัสทะเบียนผูต้ายให้โดยอตัโนมติั โดยเรียงลาํดบัจากทะเบียนผูต้ายก่อน

หนา้น้ี เลขรหัสทะเบียนผูต้ายประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 "ต" ยอ่มาจาก ทะเบียนผูต้าย, ส่วน

ท่ี 2 คือเลขทะเบียนมสัยิด, ส่วนท่ี 3 คือลาํดับทะเบียนผูต้าย (หมายเลข 21) ต่อมาจะเป็นช่องให้

กรอกขอ้มูลการตาย ไดแ้ก่ เลขท่ีใบมรณบตัร, สํานักทะเบียน (หน่วยงานราชการท่ีออกใบมรณ

บตัร), เหตุท่ีตาย, สถานท่ีตาย, วนัท่ีตาย (หมายเลข 22) ส่วนต่อมาให้กรอกขอ้มูลการละหมาดญะ

นาซะห์ ไดแ้ก่ วนัท่ีละหมาด, เวลาละหมาด, สถานท่ีละหมาด, ฝ่ังท่ีกโุบ๊ร (หมายเลข 23) ส่วนต่อมา

ให้กรอกขอ้มูลผูแ้จง้ขอ้มูลการตาย เพื่อนําไปใช้ในการออกหนังสือการอนุญาตนําศพออกจาก
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โรงพยาบาล ไดแ้ก่ ผูแ้จง้ขอ้มูลการตาย, วนัท่ีแจง้การตาย, ท่ีอยู่ผูแ้จง้ (หมายเลข 24) และถา้หาก

ตอ้งการบนัทึกขอ้ความหรือหมายเหตุต่างๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทะเบียนผูต้ายให้กรอกช่องหมายเหตุ 

(หมายเลข 25) ซ่ึงในส่วนของขอ้มูลการตายนั้น ถา้ช่องใดมีขอ้มูลก็ให้กรอกลงไป แต่ถา้หากไม่มี

ขอ้มูลกใ็หป้ล่อยวา่งไว ้(ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมายขีด -) หลงัจากนั้นตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจ

แลว้จึงปุ่ม "เพิ่มทะเบียนผู้ตาย" (หมายเลข 26) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้ว่าได้ทาํการเพิ่ม

ทะเบียนผูต้ายเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเปล่ียนสถานะของสัปปุรุษคนดังกล่าวเป็น "เสียชีวิต" 

หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้ขอ้มูลทะเบียนผูต้ายโดยอตัโนมติั 

 

รูปท่ี 129 การเพ่ิมทะเบียนผู้ตาย 

เมนู 	ข้อมูลทะเบียนผู้ตาย	

 เมนูขอ้มูลทะเบียนผูต้ายจะแสดงรายการขอ้มูลทะเบียนผูต้ายทั้งหมด (ค่าเร่ิมตน้ Default ของระบบ

จะแสดงขอ้มูลทั้งหมด)  โดยคุณสามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูลทะเบียนผูต้ายท่ีตอ้งการไดจ้ากการกรอกหรือเลือก

เง่ือนไขท่ีตอ้งการทราบ (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 2) หลงัจากนั้ นระบบจะแสดง

รายการทะเบียนผูต้าย (หมายเลข 3) โดยเรียงตามเลขรหัสทะเบียนผูต้าย (เรียงจากน้อยไปหามาก) ซ่ึงจะ

แสดงจาํนวนผลรวมทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย (หมายเลข 5) และคุณสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลทะเบียน

ผูต้ายไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" (หมายเลข 4)  
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รูปท่ี 130 แสดงข้อมลูทะเบียนผู้ตายรายละเอียดข้อมลูทะเบียนผู้ตาย 

 จากเมนูขอ้มูลทะเบียนผูต้ายก่อนหนา้น้ี เม่ือคุณคลิกลิงค ์"รายละเอียด" ระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้

รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนผูต้าย  

 

รูปท่ี 131 รายละเอียดข้อมลูทะเบียนผู้ตาย 



‐ 125 ‐ 
 

ซ่ึงแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ายและขอ้มูลการตาย เร่ิมจากส่วนท่ีแรกเป็นขอ้มูลของผูต้าย (หมายเลข 1) 

ส่วนท่ีสองเป็นขอ้มูลท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผูต้าย (หมายเลข 2) และส่วนท่ีสาม เป็นขอ้มูลการตาย 

(หมายเลข 3) 

เมนู 	แก้ไขข้อมูลทะเบียนผู้ตาย 

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้ายไปแลว้นั้ น ถ้าหากขอ้มูลทะเบียนผูต้ายคนใดผิดพลาด ก็

สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนผูต้ายคนดงักล่าวได ้โดยคลิกเมนู แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนผูต้าย ระบบก็จะ

แสดงขอ้มูลทะเบียนผูต้ายทั้งหมด ซ่ึงคุณสามารถเลือกคน้หาขอ้มูลทะเบียนผูต้ายท่ีตอ้งการได ้(หมายเลข 1) 

แลว้คลิกลิงค ์"แก้ไขข้อมูล" (หมายเลข 2)  หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนผูต้าย 

ซ่ึงคุณสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดเ้ฉพาะส่วนขอ้มูลการตาย  เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ให้คลิกปุ่ม "แกไ้ข

ทะเบียนผูต้าย" (หมายเลข 3) หลงัจากนั้นจะมีขอ้ความแจง้ว่าการบนัทึกการแก้ไขขอ้มูลทะเบียนผูต้าย

เรียบร้อยแลว้ และระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนผูต้ายโดยอตัโนมติั 
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รูปท่ี 132 การแก้ไขข้อมลูทะเบียนผู้ตาย 

เมนู 	ยกเลกิทะเบียนผู้ตาย	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนผูต้ายไปแลว้นั้น ถา้หากมีขอ้มูลผูต้ายคนใดผิดพลาด เช่น มีการเพิ่ม

ทะเบียนผูต้ายไม่ตรงกบัผูท่ี้ตายจริงๆ เพิ่มขอ้มูลผิดคน เป็นตน้ คุณสามารถทาํการยกเลิกทะเบียนผูต้ายคน

ดงักล่าวได ้โดยคลิกเมนู ยกเลิกททะเบียนผูต้าย ระบบก็จะแสดงขอ้มูลทะเบียนผูต้ายทั้งหมด ซ่ึงคุณสามารถ

เลือกคน้หาขอ้มูลทะเบียนผูต้ายท่ีตอ้งการได ้(หมายเลข 1) แลว้คลิกลิงค ์"ยกเลกิทะเบียนผู้ตาย" (หมายเลข 

2)  หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหน้ายกเลิกทะเบียนผูต้าย หลงัจากนั้นให้คุณคลิกเลือกวนัท่ียกเลิก

ทะเบียนตาย (หมายเลข 3) และถา้หากมีหมายเหตุเก่ียวกบัการยกเลิกทะเบียนผูต้ายใหก้รอกในช่องหมายเหตุ 

(หมายเลข 4)  แลว้ใหค้ลิกปุ่ม "บันทึกการยกเลกิทะเบียนผู้ตาย" (หมายเลข 5) หลงัจากนั้นจะมีขอ้ความแจง้

ให้ยืนยนัการยกเลิกทะเบียนผูต้ายอีกคร้ัง (หมายเลข 6) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 7) เพื่อยืนยนัการ

ยกเลิกทะเบียนผูต้าย จากนั้นจะมีขอ้ความแจง้ว่าบนัทึกการยกเลิกทะเบียนผูต้ายเรียบร้อยแลว้ พร้อมกบั

เปล่ียนสถานะของสปัปุรุษคนดงักล่าวจากเสียชีวิตกลบัมาเป็น "สัปปุรุษของมัสยดิ"  
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รูปท่ี 133 การยกเลิกทะเบียนผู้ตาย 
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เมนู 	หนังสือการอนุญาตนําศพออกจากโรงพยาบาล	

เมนู  ทะเบียนผู้ตาย >> หนังสืออนุญาตนําศพฯ 

  กรณีท่ีญาติหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูต้าย ตอ้งการหนงัสือการอนุญาตนาํศพออกจากโรงพยาบาล ทาง

มัสยิดสามารถออกหนังสือการอนุญาตโดยการดาวน์โหลดหรือพิมพ์ข้อมูลจากระบบได้เลย โดยไม่

จาํเป็นตอ้งพิมพ์ขอ้มูลใหม่ เมนูหนังสือการอนุญาตนําศพออกจากโรงพยาบาล ค่าเร่ิมตน้ (Default) ของ

ระบบจะแสดงทะเบียนผูต้ายทั้งหมด โดยคุณสามารถคน้หาหนงัสืออนุญาตนาํศพฯ จากขอ้มูลขอ้มูลตายได ้ 

(หมายเลข 1) ซ่ึงคุณสามารถพิมพห์นงัสืออนุญาตนาํศพฯ ดว้ยไฟล ์PDF โดยการคลิกลิงค ์"พิมพ์หนังสือฯ 

ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 2) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Word ให้คลิกลิงค์ "ดาวน์

โหลดหนังสือฯ ด้วยไฟล์ Word" (หมายเลข 3)  

 

 

 

รูปท่ี 134 เมนูการอนุญาตนาํศพออกจากโรงพยาบาล 
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รูปท่ี 135 การพิมพ์หรือดาวน์โหลด หนังสือการอนุญาตนาํศพออกจากโรงพยาบาล 
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ทะเบียนนิกะห์	

เมนู 	เพิม่ข้อมูลทะเบียนนิกะห์	

 เม่ือมีสปัปุรุษของมสัยดิมีการนิกะห์ (สมรส) คุณสามารถเพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ใหก้บัสปัปุรุษได ้

โดยมีเง่ือนไขคือ ผูท่ี้นิกะห์ทั้งคู่ เป็นสัปปุรุษของมสัยิดคุณ แต่ถา้หากผูท่ี้นิกะห์ไม่ว่าเป็นฝ่ายชายหรือฝ่าย

หญิง เป็นสัปปุรุษของมสัยดิคุณเพียงคนเดียว อีกคนไม่ไดเ้ป็นสัปปุรุษของมสัยดิคุณ ให้ลองตรวจสอบโดย

การกรอกเลขรหสัประจาํตวัประชาชนของบุคคลดงักล่าวดูก่อนว่ามีขอ้มูลในระบบแลว้หรือไม่ ถา้หากไม่มี

ขอ้มูลในระบบ และไม่ไดเ้ป็นสัปปุรุษของมสัยิดคุณหรือมสัยิดอ่ืนในระบบเลย ให้คุณเพิ่มขอ้มูลในเมนู 

"เพิ่มข้อมูลทะเบียนบุคคล (สัปปุรุษ)" ของบุคคลดงักล่าวแลว้ให้สถานะสัปปุรุษเป็น "ไม่ใช่สัปปุรุษของ

มัสยิด" การทาํเช่นน้ีเพื่อท่ีจะให้สามารถเพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ระหว่างสัปปุรุษมสัยิดของคุณกบับุคคล

ดงักล่าวได ้โดยให้กรอกขอ้มูล 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) ขอ้มูลฝ่ายหญิง (เจา้สาว) และ

ขอ้มูลการนิกะห์ 

ข้อมูลฝ่ายชาย (เจ้าบ่าว) 

 กรอกเลขรหสัประจาํตวัประชาชนของฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) เพื่อเพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ ลงในช่อง

เลขบตัรประชาชน (หมายเลข 1) แลว้คลิกปุ่มคน้หา      (หมายเลข 2) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลต่างๆ 

ของฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) ท่ีตอ้งการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ (หมายเลข 3)   

 

 

รูปท่ี 136 การเพ่ิมข้อมลูทะเบียนนิกะห์ของฝ่ายชาย (เจ้าบ่าว) 
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ข้อมูลฝ่ายหญงิ (เจ้าสาว) 

 กรอกเลขรหสัประจาํตวัประชาชนของฝ่ายหญิง (เจา้สาว) เพื่อเพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ ลงในช่อง

เลขบตัรประชาชน (หมายเลข 4) แลว้คลิกปุ่มคน้หา      (หมายเลข 5) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลต่างๆ 

ของฝ่ายหญิง (เจา้สาว) ท่ีตอ้งการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ (หมายเลข 6)   

 

รูปท่ี 137 การเพ่ิมข้อมลูทะเบียนนิกะห์ของฝ่ายหญิง (เจ้าสาว)ข้อมลูการนิกะห์ 

 เม่ือกรอกเลขรหัสประจาํตวัประชาชนของคู่นิกะห์ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเรียบร้อยแลว้ ต่อมาให้

กรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการนิกะห์ เร่ิมจากระบบสร้างเลขรหัสทะเบียนนิกะห์ให้โดยอตัโนมติั โดย

เรียงลาํดบัจากทะเบียนนิกะห์ก่อนหนา้น้ี เลขรหัสทะเบียนนิกะห์ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 "น" ยอ่

มาจาก ทะเบียนนิกะห์, ส่วนท่ี 2 คือเลขทะเบียนมสัยิด, ส่วนท่ี 3 คือลาํดบัทะเบียนนิกะห์ (หมายเลข 7) 

ต่อมาจะเป็นช่องใหก้รอกขอ้มูลการนิกะห์ ไดแ้ก่ วนัท่ีนิกะห์, สถานท่ีนิกะห์, มะฮรั, ผูป้กครอง (วะลี), ผูท้าํ

การนิกะห์, วะลีเก่ียวขอ้งเป็น, ผูนิ้กะห์เก่ียวขอ้งเป็น, พยานคนท่ี 1, พยานคนท่ี 2, สมรสตามกฎหมาย, เลข

ทะเบียนใบสมรส (หมายเลข 8) และถา้หากตอ้งการบนัทึกขอ้ความหรือหมายเหตุต่างๆ เก่ียวกบัการเพิ่ม

ทะเบียนนิกะห์ให้กรอกช่องหมายเหตุ (หมายเลข 9) ซ่ึงในส่วนของขอ้มูลการนิกะห์นั้น ถา้ช่องใดมีขอ้มูลก็

ให้กรอกลงไป แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลก็ให้ปล่อยว่างไว ้(ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมายขีด -) หลงัจากนั้น

ตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจแลว้จึงปุ่ม "เพิม่ทะเบียนนิกะห์" (หมายเลข 10) แลว้ระบบกจ็ะมีขอ้ความแจง้วา่ได้

ทาํการเพิ่มทะเบียนนิกะห์เรียบร้อยแลว้ พร้อมกบัเปล่ียนสถานภาพนิกะห์ของคู่นิกะห์ทั้งฝ่ายชายและฝ่าย

หญิงจาก "โสด" เปล่ียนสถานภาพเป็น "นิกะห์" หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหน้าขอ้มูลทะเบียนนิ

กะห์โดยอตัโนมติั 
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รูปท่ี 138  การเพ่ิมข้อมลูทะเบียนนิกะห์เมนู  ข้อมลูทะเบียนนิกะห์ 

เมนู ข้อมูลทะเบียนนิกะห์ 	

 เมนูขอ้มูลทะเบียนนิกะห์จะแสดงรายการขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ทั้งหมด (ค่าเร่ิมตน้ Default ของ

ระบบจะแสดงขอ้มูลทั้งหมด)  โดยคุณสามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ได้จากการกรอกหรือเลือกเง่ือนไขท่ีต้องการทราบ (หมายเลข 1) แล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 2) 

หลงัจากนั้นระบบจะแสดงรายการทะเบียนนิกะห์ (หมายเลข 3) โดยเรียงตามเลขรหัสทะเบียนนิกะห์ (เรียง

จากน้อยไปหามาก) ซ่ึงจะแสดงจาํนวนผลรวมทั้งหมดในบรรทดัสุดทา้ย (หมายเลข 5) และคุณสามารถดู

รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ไดจ้ากการคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" (หมายเลข 4)  

 

รูปท่ี 139 แสดงข้อมลูทะเบียนนิกะห์ 
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รายละเอยีดข้อมูลทะเบียนนิกะห์ 

 จากเมนูขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ก่อนหนา้น้ี เม่ือคุณคลิกลิงค ์"รายละเอยีด" ระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้

รายละเอียดขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ ซ่ึงแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่นิกะห์และขอ้มูลการนิกะห์ เร่ิมจากส่วนท่ี

แรกเป็น ขอ้มูลฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) (หมายเลข 1) ส่วนท่ีสองเป็น ขอ้มูลฝ่ายหญิง (เจา้สาว) (หมายเลข 2) และ

ส่วนท่ีสามเป็น ขอ้มูลการนิกะห์ (หมายเลข 3) 

 

 

รูปท่ี 140 รายละเอียดข้อมลูทะเบียนนิกะห์ 
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เมนู 	แก้ไขข้อมูลทะเบียนนิกะห์	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ไปแลว้นั้ น ถา้หากขอ้มูลทะเบียนนิกะห์คู่ใดผิดพลาด ก็

สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนนิกะห์คู่ดงักล่าวได ้โดยคลิกเมนู แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ ระบบก็จะ

แสดงขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ทั้งหมด ซ่ึงคุณสามารถเลือกคน้หาขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ท่ีตอ้งการได ้(หมายเลข 

1) แลว้คลิกลิงค ์"แก้ไขข้อมูล" (หมายเลข 2)  หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลทะเบียนนิ

กะห์ ซ่ึงการแก้ไขขอ้มูลทะเบียนนิกะห์มี 3 ส่วนหลกัๆ ได้แก่ ขอ้มูลฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) ขอ้มูลฝ่ายหญิง 

(เจา้สาว) และขอ้มูลการนิกะห์ 

รูปท่ี 141    การค้นหาทะเบียนนิกะห์เพ่ือแก้ไขข้อมลูข้อมลูฝ่ายชาย (เจ้าบ่าว) 

 ถา้หากมีการเพิ่มขอ้มูลฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) ผดิคน สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนคนไดโ้ดยการกรอกเลข

รหสัประจาํตวัประชาชนของฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) ท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือเปล่ียนขอ้มูล ลงในช่องเลขบตัร

ประชาชน (หมายเลข 3) แลว้คลิกปุ่มคน้หา       (หมายเลข 4) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลต่างๆ ของ

ฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) ท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ (หมายเลข 5)  

 

รูปท่ี 142  การแก้ไขข้อมลูทะเบียนนิกะห์ของฝ่ายชาย (เจ้าบ่าว)ข้อมลูฝ่ายหญิง (เจ้าสาว) 

  ถา้หากมีการเพิ่มขอ้มูลฝ่ายหญิง (เจา้สาว) ผดิคน สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนคนไดโ้ดยการกรอกเลข

รหสัประจาํตวัประชาชนของฝ่ายหญิง (เจา้สาว) ท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือเปล่ียนขอ้มูล ลงในช่องเลขบตัร

ประชาชน (หมายเลข 6) แลว้คลิกปุ่มคน้หา       (หมายเลข 7) หลงัจากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลต่างๆ ของ

ฝ่ายหญิง (เจา้สาว) ท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ (หมายเลข 8)  
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รูปท่ี 143 การแก้ไขข้อมลูทะเบียนนิกะห์ของฝ่ายหญิง (เจ้าสาว) 

ข้อมูลการนิกะห์ 

 ถา้หากขอ้มูลการนิกะห์ขอ้มูลใดไม่ถูกตอ้ง คุณก็สามารถเลือกแกไ้ขได ้แต่ถา้หากไม่มีขอ้มูลก็ให้

ปล่อยว่างไว ้(ไม่จาํเป็นตอ้งพิมพเ์คร่ืองหมายขีด -) หลงัจากนั้นตรวจสอบขอ้มูลให้แน่ใจแลว้จึงปุ่ม "แก้ไข

ทะเบียนนิกะห์" (หมายเลข 10) แลว้ระบบก็จะมีขอ้ความแจง้วา่ไดท้าํการแกไ้ขทะเบียนนิกะห์เรียบร้อยแลว้ 

และถา้หากมีการแก้ไขขอ้มูลขอ้มูลฝ่ายชาย (เจา้บ่าว) หรือขอ้มูลฝ่ายหญิง (เจา้สาว) ระบบก็จะเปล่ียน

สถานภาพนิกะห์ตามท่ีแกไ้ขดว้ย หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้ขอ้มูลทะเบียนนิกะห์โดยอตัโนมติั 

รูปท่ี 144 การแก้ไขข้อมลูทะเบียนนิกะห์ 

เมนู 	ยกเลกิทะเบียนนิกะห์	

 หลงัจากการเพิ่มขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ไปแลว้นั้น ถา้หากมีคู่นิกะห์คู่ใดทาํการหย่า (ตอลาก) หรือ

ขอ้มูลทะเบียนนิกะห์คู่ใดผดิพลาดทั้งหมด คุณสามารถทาํการยกเลิกทะเบียนนิกะห์คู่ดงักล่าวได ้แต่ถา้หากมี

ขอ้มูลผดิพลาดเพียงบางส่วน คุณไม่จาํเป็นตอ้งยกเลิก เพราะคุณสามารถแกไ้ขเฉพาะส่วนท่ีผดิพลาดได ้ การ

ยกเลิกใหค้ลิกเมนู ยกเลิกทะเบียนนิกะห์ ระบบก็จะแสดงขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ทั้งหมด ซ่ึงคุณสามารถเลือก

คน้หาขอ้มูลทะเบียนนิกะห์ท่ีตอ้งการได ้(หมายเลข 1) แลว้คลิกลิงค ์"ยกเลิกทะเบียนนิกะห์" (หมายเลข 2)  

หลงัจากนั้นระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้ยกเลิกทะเบียนนิกะห์ จากนั้นให้คุณคลิกเลือกวนัท่ียกเลิกทะเบียนนิ

กะห์ (หมายเลข 3) และถา้หากมีหมายเหตุเก่ียวกับการยกเลิกทะเบียนนิกะห์ให้กรอกในช่องหมายเหตุ 

(หมายเลข 4)  ตรวจสอบขอ้มูลใหแ้น่ใจแลว้จึงปุ่ม "บันทึกการยกเลกิทะเบียนนิกะห์" (หมายเลข 5) หลงัจาก
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นั้นจะมีขอ้ความแจง้ใหย้นืยนัการยกเลิกทะเบียนนิกะห์อีกคร้ัง (หมายเลข 6) ให้คลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 

7) เพื่อยนืยนัการยกเลิกทะเบียนนิกะห์ จากนั้นจะมีขอ้ความแจง้ว่าบนัทึกการยกเลิกทะเบียนนิกะห์เรียบร้อย

แลว้ พร้อมกบัเปล่ียนสถานภาพนิกะห์ของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกลบัมาเป็นสถานภาพ "โสด"  
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รูปท่ี 145 การยกเลิกทะเบียนนิกะห์เมนู  หนังสือรับรองการสมรส (นิกะห์) 

เมนู หนังสือรับรองการสมรส (นิกะห์)	

  หลงัจากการเพิ่มทะเบียนนิกะห์เรียบร้อยแลว้ ถา้หากคู่นิกะห์ตอ้งการหนังสือรับรอง ทางมสัยิด

สามารถออกหนงัสือรับรองการสมรส (นิกะห์) ดว้ยการดาวน์โหลดหรือพิมพข์อ้มูลจากระบบไดเ้ลย โดยไม่

จาํเป็นตอ้งพิมพข์อ้มูลใหม่ เมนูหนังสือรับรองการสมรส (นิกะห์) ค่าเร่ิมตน้ (Default) ของระบบจะแสดง

ทะเบียนนิกะห์ทั้ งหมด โดยคุณสามารถค้นหาหนังสือรับรองการสมรส  (นิกะห์) จากข้อมูลนิกะห์  

(หมายเลข 1) ซ่ึงคุณสามารถพิมพห์นงัสือรับรองการสมรส (นิกะห์) ดว้ยไฟล ์PDF โดยการคลิกลิงค ์"พมิพ์

หนังสือฯ ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 2) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดไฟล ์Microsoft Word ให้คลิกลิงค ์

"ดาวน์โหลดหนังสือฯ ด้วยไฟล์ Word" (หมายเลข 3)  
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รูปท่ี 146 การพิมพ์หรือดาวน์โหลด หนังสือรับรองการสมรส (นิกะห์)  

 

รูปท่ี 147 หนังสือรับรองการสมรส (นิกะห์) 
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รูปท่ี 148  บันทึกการสมรส 

 
รูปท่ี 149 บันทึกผู้ทาํการสมรส 
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การดูรายงานต่างๆ (เมนูรายงาน) 

เมนู 	รายงานสัปปุรุษปัจจุบัน	

 ถา้หากคุณตอ้งการทราบว่า ณ ปัจจุบนั มสัยิดของคุณมีสัปปุรุษจาํนวนเท่าไหร่ มีใครเป็นสัปปุรุษ

บา้ง คุณสามารถเรียกดูขอ้มูลไดจ้ากรายงานสัปปุรุษปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็นสัปปุรุษท่ีมีสถานะ "สัปปุรุษของ

มัสยิด" ทั้งหมด (จะไม่รวมสถานะ ยา้ย, จาํหน่าย, เสียชีวิต, ไม่ใช่สัปปุรุษของมสัยิด)  โดยระบบจะมีค่า

เร่ิมตน้ (Default) รวมทั้ งผูช้ายและผูห้ญิง แต่คุณสามารถคลิกเลือกเฉพาะเพศชายหรือหญิงก็ได้เช่นกัน 

(หมายเลข 1) ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงานไฟล ์PDF ใหค้ลิกปุ่ม "พมิพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 2) หรือถา้

หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Excel ใหค้ลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 

3) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Word ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" 

(หมายเลข 4) โดยระบบจะแสดงรายงานแยกตามบา้นเลขท่ี และเรียงตาม จงัหวดั, ช่ือเขต/อาํเภอ, ช่ือแขวง/

ตาํบล, หมู่บา้น, บา้นเลขท่ี, เลขรหัสครอบครัว, เลขรหัสสัปปุรุษ, ช่ือสัปปุรุษ (เรียงจากน้อยไปหามาก) 

(หมายเลข 5) นอกจากน้ีคุณสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษไดจ้ากการคลิกลิงคช่ื์อสปัปุรุษ (หมายเลข 6) 

 

 

รูปท่ี 150 รายงานสัปปุรุษปัจจุบัน 
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เมนู 	รายงานรายช่ือสัปปุรุษ	

 รายงานรายช่ือสัปปุรุษ เป็นรายงานท่ีแสดง ช่ือ - สกุล, ช่ือมุสลิม, เพศ, อาย ุของสัปปุรุษท่ีมีสถานะ 

"สัปปุรุษของมัสยิด" หรือสัปปุรุษปัจจุบนั ทั้งหมด โดยระบบจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) รวมทั้งผูช้ายและ

ผูห้ญิง แต่คุณสามารถคลิกเลือกเฉพาะเพศชายหรือหญิงก็ไดเ้ช่นกนั (หมายเลข 1) ถา้หากตอ้งการพิมพ์

รายงานไฟล ์PDF ให้คลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 2) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงาน

แบบไฟล์ Microsoft Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 3) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์

โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Word ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 4) โดยระบบจะ

แสดงรายงานเรียงตาม ช่ือ, นามสกุล, ช่ือมุสลิม (เรียงจากน้อยไปหามาก) (หมายเลข 5) นอกจากน้ีคุณ

สามารถดูรายละเอียดขอ้มูลสปัปุรุษไดจ้ากการคลิกลิงคช่ื์อสปัปุรุษ (หมายเลข 6)  

 

รูปท่ี 151 รายงานรายช่ือสัปปุรุษ 

เมนู 	รายงานสรุปข้อมูลสัปปุรุษ	

 รายงานสรุปขอ้มูลสัปปุรุษ เป็นรายงานสรุปจาํนวนสัปปุรุษท่ีมีสถานะ "สัปปุรุษของมัสยิด" หรือ

สัปปุรุษปัจจุบนั ทั้งหมด โดยแยกเป็นการสรุปตามเพศ ตามช่วงอายุ และการสรุปจาํนวน ถา้หากตอ้งการ

พิมพร์ายงานไฟล์ PDF ให้คลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 1) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลด

รายงานแบบไฟล ์Microsoft Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 2) หรือถา้หากตอ้งการ

ดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Word ใหค้ลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 3)  
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 รูปท่ี 152 รายงานสรุปข้อมลูสัปปุรุษ 

เมนู 	รายงานค้นหาข้อมูลสัปปุรุษ	

 รายงานคน้หาขอ้มูลสัปปุรุษ เป็นรายงานท่ีออกแบบให้ยดืหยุน่  สามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีไม่ได้

มีในรายงานอ่ืนๆ หรือสามารถนาํเอาขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการไปประยุกต์ใชไ้ด ้โดยคุณสามารถท่ีจะ

คน้หาขอ้มูลสปัปุรุษท่ีตอ้งการไดจ้ากการกรอก ช่ือ, นามสกลุ, ช่ือมุสลิม, เลขประจาํตวัประชาชน (หมายเลข 

1) แต่ถา้หากตอ้งการคน้หาแบบละเอียด ให้คลิก (ต๊ิกเคร่ืองหมายถูก) ในช่องคน้หาแบบละเอียด (หมายเลข 

2) ก็จะแสดงเง่ือนไขการคน้หาแบบละเอียด (หมายเลข 3) เน่ืองจากค่าเร่ิมตน้ (Default ) ของระบบจะแสดง

รายช่ือสัปปุรุษทั้งหมดทุกสถานะ แต่ถา้หากตอ้งการเลือกแสดงเฉพาะสัปปุรุษท่ีมีสถานะปัจจุบนั, ยา้ย, 

เสียชีวิต, จาํหน่าย, ไม่ใช่สปัปุรุษของมสัยดิ สามารถเลือกไดต้รงช่องสถานะสปัปุรุษ (หมายเลข 4) เม่ือกรอก

หรือเลือกเง่ือนไขตามท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 5) ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงานไฟล ์PDF 

ใหค้ลิกปุ่ม "พมิพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 6) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft 

Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 7) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์

Microsoft Word ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 8) โดยระบบจะแสดงรายงานแยกตาม

บา้นเลขท่ี และเรียงตาม จงัหวดั, ช่ือเขต/อาํเภอ, ช่ือแขวง/ตาํบล, หมู่บา้น, บา้นเลขท่ี, เลขรหัสครอบครัว, 

เลขรหสัสปัปุรุษ, ช่ือสปัปุรุษ (เรียงจากนอ้ยไปหามาก) (หมายเลข 9)  
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รูปท่ี 153 รายงานค้นหาข้อมลูสัปปุรุษ 

เมนู รายงานสัปปุรุษตามช่วงอายุ	

 เมนูย่อย รายงานสัปปุรุษตามช่วงอายุ 

 รายงานสัปปุรุษตามช่วงอายุ เป็นรายงานท่ีแสดงขอ้มูลสัปปุรุษท่ีมีสถานะ "สัปปุรุษของมัสยิด" 

(สปัปุรุษปัจจุบนั) ตามช่วงอายท่ีุตอ้งการ ซ่ึงมี 4 รายงาน ไดแ้ก่ รายงานสปัปุรุษตามช่วงอาย ุรายงานสปัปุรุษ

ท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 15 ปี รายงานสัปปุรุษท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป และรายงานสัปปุรุษท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

ซ่ึงรายงานสัปปุรุษตามช่วงอาย ุสามารถเลือกดูขอ้มูลตามช่วงอายท่ีุตอ้งการได ้โดยกรอกตวัเลขอายเุร่ิมตน้ 

(มากกว่าหรือเท่ากบั) (หมายเลข 1) และกรอกตวัเลขอายุส้ินสุด (น้อยกว่าหรือเท่ากบั) (หมายเลข 2) ซ่ึง

ระบบจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) กาํหนดช่วงอายุตั้งแต่ 0 - 120 ปี พร้อมกับรวมทั้งผูช้ายและผูห้ญิง แต่คุณ

สามารถคลิกเลือกเฉพาะเพศชายหรือหญิงก็ได้เช่นกัน (หมายเลข 3) เม่ือกรอกหรือเลือกเง่ือนไขตามท่ี
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ตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 4) ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงานไฟล ์PDF ให้คลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วย

ไฟล์ PDF" (หมายเลข 5) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล์ Microsoft Excel ให้คลิกปุ่ม 

"ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 6) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Word 

ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 7) โดยระบบจะแสดงรายงานแยกตามบา้นเลขท่ี และเรียง

ตาม จงัหวดั, ช่ือเขต/อาํเภอ, ช่ือแขวง/ตาํบล, หมู่บา้น, บา้นเลขท่ี, เลขรหัสครอบครัว, เลขรหัสสัปปุรุษ, ช่ือ

สปัปุรุษ (เรียงจากนอ้ยไปหามาก) (หมายเลข 8)  

 

 

รูปท่ี 154 รายงานสัปปุรุษตามช่วงอาย ุ

เมนู รายงานทะเบียนครอบครัวสัปปุรุษ	

เมนูย่อย รายงานทะเบียนครอบครัวสัปปุรุษ	

 รายงานทะเบียนครอบครัวสัปปุรุษ เป็นรายงานขอ้มูลครอบครัวและสมาชิก โดยคุณสามารถท่ีจะ

คน้หาขอ้มูลครอบครัวสัปปุรุษไดจ้ากการกรอกหรือเลือกขอ้มูลครอบครัวท่ีตอ้งการ (หมายเลข 1 ) แลว้คลิก

ปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 2) ระบบก็จะแสดงขอ้มูลครอบครัวท่ีตอ้งการ หลงัจากนั้นคลิกลิงค์ "รายงาน" 

(หมายเลข 3) ระบบจะเปล่ียนไปยงัหนา้รายงานขอ้มูลครอบครัวดงักล่าว (หมายเลข 4) ถา้หากตอ้งการพิมพ์

รายงานไฟล ์PDF ให้คลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 5) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงาน

แบบไฟล์ Microsoft Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 6) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์

โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Word ใหค้ลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 7)  
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รูปท่ี 155 รายงานทะเบียนครอบครัวสัปปุรุษ 

เมนูย่อย  รายงานสัปปุรุษเรียงตามครอบครัว	

 รายงานน้ีเป็นรายงานสัปปุรุษท่ีแยกและเรียงตามครอบครัว ของสัปปุรุษท่ีมีสถานะ "สัปปุรุษของ

มัสยิด" (สัปปุรุษปัจจุบัน) ทั้ งหมด โดยระบบจะมีค่าเร่ิมต้น (Default) รวมทั้ งผูช้ายและผูห้ญิง แต่คุณ

สามารถคลิกเลือกเฉพาะเพศชายหรือหญิงก็ไดเ้ช่นกนั (หมายเลข 1) ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงานไฟล ์PDF 

ใหค้ลิกปุ่ม "พมิพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 2) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft 

Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 3) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์

Microsoft Word ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 4) โดยระบบจะแสดงรายงานแยกตาม 
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เลขรหัสครอบครัว และเรียงตาม เลขรหัสครอบครัว, เลขรหัสสัปปุรุษ, จงัหวดั, ช่ือเขต/อาํเภอ, ช่ือแขวง/

ตาํบล, หมู่บา้น, บา้นเลขท่ี (เรียงจากนอ้ยไปหามาก) (หมายเลข 5)  

 

รูปท่ี 156 รายงานสัปปุรุษเรียงตามครอบครัวเมนูย่อย รายงานรายช่ือครอบครัว 

เมนูย่อย  รายงานรายช่ือครอบครัว 

 รายงานรายช่ือครอบครัว เป็นรายงานท่ีแสดงรายการครอบครัวท่ีมีสถานะ "มีครอบครัว" 

(ครอบครัวปัจจุบนั) ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงานไฟล ์PDF ใหค้ลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 1) 

หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล์ Microsoft Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" 

(หมายเลข 2) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Word ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด

ไฟล์ Word" (หมายเลข 3) โดยระบบจะแสดงรายงานแยกตามและเรียงตาม เลขรหัสครอบครัว (เรียงจาก

นอ้ยไปหามาก) (หมายเลข 4)  
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รูปท่ี 157  รายงานรายช่ือครอบครัวเมนู  รายงานสัปปุรุษท่ีมสิีทธ์ิคัดเลือกกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด 

เมนู	รายงานผู้มสิีทธ์ิคดัเลือกกรรมการ 

 รายงานน้ีเป็นรายงานแสดงขอ้มูลสัปปุรุษท่ีมีสิทธ์ิคดัเลือกกรรมการอิสลามประจาํมสัยิด ซ่ึงไดแ้ก่

บุคคลท่ีเป็นสัปปุรุษของมสัยดิ (สัปปุรุษปัจจุบนั) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ณ วนัท่ีมีการคดัเลือกกรรมการ

อิสลามประจาํมสัยดิ โดยให้เลือกวนัท่ีคดัเลือก (หมายเลข 1) หรือถา้หากมีการเพิ่มขอ้มูลในเมนู "เพิ่มวาระ

คณะกรรมการฯ มัสยิด" ระบบจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) กาํหนดวนัคดัเลือกให้โดยอตัโนมติั ซ่ึงจะเป็นวนั

ถดัไปจากวนัท่ีคณะกรรมการฯ มสัยิดชุดล่าสุดหมดวาระ พร้อมกบัแสดงขอ้มูลรวมทั้งผูช้ายและผูห้ญิง แต่

คุณสามารถคลิกเลือกเฉพาะเพศชายหรือหญิงก็ไดเ้ช่นกนั (หมายเลข 2) แลว้คลิกปุ่ม "ค้นหา" (หมายเลข 3) 

ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงานไฟล ์PDF ใหค้ลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 4) หรือถา้หากตอ้งการ

ดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 5) หรือถา้

หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Word ใหค้ลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 

6) โดยระบบจะแสดงรายงานแยกตามบา้นเลขท่ี และเรียงตาม จงัหวดั, ช่ือเขต/อาํเภอ, ช่ือแขวง/ตาํบล, 

หมู่บา้น, บา้นเลขท่ี, เลขรหัสครอบครัว, เลขรหัสสัปปุรุษ, ช่ือสัปปุรุษ (เรียงจากนอ้ยไปหามาก) (หมายเลข 

7)  
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รูปท่ี 158  รายงานสัปปุรุษท่ีมสิีทธ์ิคัดเลือกกรรมการอิสลามประจาํมสัยิดเมนู  รายงานการพ้นจากการเป็นสัปปุรุษ 

เมนู 	รายงานการพ้นจากการเป็นสัปปุรุษ	

 รายงานการพน้จากการเป็นสัปปุรุษ เป็นรายงานการจาํหน่ายช่ือสัปปุรุษประจาํมสัยิดออกจาก

ทะเบียน (เมนูการพน้จากการเป็นสัปปุรุษ) โดยระบบจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) รวมทั้งผูช้ายและผูห้ญิง แต่

คุณสามารถคลิกเลือกเฉพาะเพศชายหรือหญิงก็ไดเ้ช่นกนั (หมายเลข 1) ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงานไฟล ์

PDF ให้คลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 2) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์

Microsoft Excel ใหค้ลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 3) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงาน

แบบไฟล ์Microsoft Word ใหค้ลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 4)  
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รูปท่ี 159 รายงานการพ้นจากการเป็นสัปปุรุษ 

เมนู 	รายงานทะเบียนนิกะห์	

 รายงานทะเบียนนิกะห์ เป็นรายงานขอ้มูลนิกะห์เฉพาะท่ีมีทะเบียนนิกะห์เท่านั้น (เมนูทะเบียนนิ

กะห์) ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงานไฟล ์PDF ให้คลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" (หมายเลข 1) หรือถา้หาก

ตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel" (หมายเลข 2) 

หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล์ Microsoft Word ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Word" 

(หมายเลข 3) โดยระบบจะแสดงรายงานเรียงตาม เลขรหัสทะเบียนนิกะห์ (เรียงจากน้อยไปหามาก) 

(หมายเลข 4)  

รูปท่ี 160 รายงานทะเบียนนิกะห์ 

เมนู 	รายงานทะเบียนผู้ตาย	

 รายงานทะเบียนผูต้าย เป็นรายงานขอ้มูลผูต้ายเฉพาะท่ีมีทะเบียนผูต้ายเท่านั้น (เมนูทะเบียนผูต้าย) 

โดยระบบจะมีค่าเร่ิมตน้ (Default) รวมทั้งผูช้ายและผูห้ญิง แต่คุณสามารถคลิกเลือกเฉพาะเพศชายหรือหญิง

ก็ได้เช่นกัน  (หมายเลข 1) ถ้าหากต้องการพิมพ์รายงานไฟล์ PDF ให้คลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" 

(หมายเลข 2) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล ์Microsoft Excel ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด
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ไฟล์ Excel" (หมายเลข 3) หรือถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดรายงานแบบไฟล์ Microsoft Word ให้คลิกปุ่ม 

"ดาวน์โหลดไฟล์ Word" (หมายเลข 4) โดยระบบจะแสดงรายงานเรียงตาม เลขรหัสทะเบียนผูต้าย (เรียง

จากนอ้ยไปหามาก) (หมายเลข 5)  

รูปท่ี 161 รายงานทะเบียนผู้ตาย 

การพมิพ์รายงานด้วยไฟล์	PDF	

 ในเมนูรายงานต่างๆ ทุกรายงาน ถา้หากตอ้งการพิมพร์ายงาน หรือดาวน์โหลดไฟล ์ PDF เกบ็ไวใ้น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณเอง สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกปุ่ม "พมิพ์ด้วยไฟล์ PDF"  

เบราว์เซอร์ Chrome	

 ในระบบบริหารจดัการขอ้มูลมุสลิม แนะให้คุณใช ้เบราวเ์ซอร์ Google Chrome   

เพื่อใหร้ะบบสามารถทาํงานและแสดงผลไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ ซ่ึงคู่มือน้ีใชเ้บราวเ์ซอร์ Chrome เวอร์ชัน่ 36 

(ถา้หากในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณยงัไม่มีเบราเซอร์ Chrome คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งไดจ้าก 

www.google.co.th/chrome)  โดยการพิมพร์ายงานดว้ยไฟล ์PDF ในเบราวเ์ซอร์ Chrome นั้น หลงัจากท่ีคุณ

คลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" แลว้ ระบบจะเปล่ียนการแสดงผลไปยงัหน้าท่ีเป็นรายงานแบบไฟล์ PDF 

(หมายเลข 1) ถา้หากคุณตอ้งการพิมพร์ายงาน คุณสามารถสั่งพิมพไ์ดโ้ดยการลากเมาส์ลงมาบริเวณขอบล่าง

ดา้นขวามือของเบราวเ์ซอร์ (หมายเลข 2) ก็จะเห็นปุ่มคาํสั่งต่างๆ อยู่ 6 ปุ่ม (หมายเลข 3) แลว้ให้คลิกปุ่ม

สัญลกัษณ์เคร่ืองพิมพ์    (หมายเลข 4) จากนั้นเบราวเ์ซอร์จะเปล่ียนไปยงัหน้าสั่งพิมพ ์(หมายเลข 5) 

กรุณาตรวจสอบหัวขอ้ "ปลายทาง" ให้แน่ใจว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่ือมต่อกับเคร่ืองพิมพ์
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เรียบร้อยแลว้ (หมายเลข 6) (ถา้หากยงัไม่ไดค้อมพิวเตอร์ยงัไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพห์รือตอ้งการเปล่ียน

เคร่ืองพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม "เปล่ียน") จากนั้ นให้คลิกปุ่ม "พิมพ์" (หมายเลข 7) เพื่อสั่งพิมพ์รายงานตามท่ี

ตอ้งการ 

 

 

รูปท่ี 162 การพิมพ์รายงานด้วยไฟล์ PDF ในเบราเซอร์ Chrome 
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 กรณีท่ีคุณตอ้งการดาวน์โหลดหรือบนัทึกรายงานไฟล ์PDF ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณเอง สามารถ

ทาํได้โดยคลิกปุ่มสัญลกัษณ์แผ่นดิสก์    (หมายเลข 8) แลว้เลือกพื้นท่ีท่ีตอ้งการบันทึกเก็บไวใ้น

คอมพิวเตอร์ของคุณ (หมายเลข 9) จากนั้นให้คลิกปุ่ม "Save" (หมายเลข 10) เพื่อบนัทึกรายงานไฟล ์PDF 

ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณ ถา้หากตอ้งการดูไฟลด์งักล่าวให้คลิกดา้นล่างซา้ยมือของเบราเซอร์ตรงช่ือไฟล์

ดงักล่าว (หมายเลข 11) เพื่อเปิดไฟลด์งักล่าวข้ึนมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง 

   

 

รูปท่ี 163 ดาวน์โหลดหรือบันทึกรายงานไฟล์ PDF ในเบราเซอร์ Chrome 

เบราว์เซอร์ Firefox	

 ในระบบบริหารจัดการขอ้มูลมุสลิม คุณก็สามารถใช้เบราว์เซอร์ Firefox   เพื่อดู

รายงานต่างๆ ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงคู่มือน้ีใชเ้บราวเ์ซอร์ Firefox เวอร์ชัน่ 31 โดยการพิมพร์ายงานดว้ยไฟล ์PDF ใน

เบราวเ์ซอร์ Firefox นั้น หลงัจากท่ีคุณคลิกปุ่ม "พิมพ์ด้วยไฟล์ PDF" แลว้ ระบบจะเปล่ียนการแสดงผลไป

ยงัหนา้ท่ีเป็นรายงานแบบไฟล ์PDF (หมายเลข 1) ถา้หากคุณตอ้งการพิมพร์ายงาน ใหคุ้ณคลิกปุ่มสัญลกัษณ์
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เคร่ืองพิมพ์   (หมายเลข 2) จากนั้นเบราว์เซอร์แสดงหน้าต่างเก่ียวกับการพิมพ์ (Print) (หมายเลข 3) 

กรุณาตรวจสอบหัวข้อ "Name" ของ Printer ให้แน่ใจว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่ือมต่อกับ

เคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ (หมายเลข 4) (ถา้หากยงัไม่ไดค้อมพิวเตอร์ยงัไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพห์รือ

ตอ้งการเปล่ียนเคร่ืองพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม "Properties...") จากนั้นให้คลิกปุ่ม "Ok" (หมายเลข 5) เพื่อสั่งพิมพ์

รายงานตามท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 164 การพิมพ์รายงานด้วยไฟล์ PDF ในเบราเซอร์ Firefox 

 กรณีท่ีคุณตอ้งการดาวน์โหลดหรือบนัทึกรายงานไฟล ์PDF ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณเอง สามารถ

ทาํไดโ้ดยคลิกปุ่มสัญลกัษณ์ดาวน์โหลด    (หมายเลข 6) จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม "ตกลง" (หมายเลข 7) เพื่อ

บนัทึกรายงานไฟล์ PDF ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณ ถา้หากตอ้งการดูไฟล์ดงักล่าวให้คลิกปุ่มสัญลกัษณ์

ดาวน์โหลด  ดา้นบนซา้ยมือของเบราเซอร์ (หมายเลข 8) แลว้ให้คลิกตรงช่ือไฟลด์งักล่าว (หมายเลข 9) 

เพื่อเปิดไฟลด์งักล่าวข้ึนมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง 
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รูปท่ี 165 ดาวน์โหลดหรือบันทึกรายงานไฟล์ PDF ในเบราเซอร์ Firefox 

เบราว์เซอร์ Internet	Explorer	(IE)	

 ใน ระบบบ ริห ารจัดก ารข้อ มู ล มุส ลิม  ถ้า คุณ ต้อ งใช้ เบ ราว์ เซ อ ร์  Internet Explorer (IE)  

 เพื่อดูรายงานต่างๆ ก็สามารถใช้ไดเ้ช่นกนั แต่ไม่แนะนําให้ใช้ ซ่ึงคู่มือน้ีใชเ้บราวเ์ซอร์ 

Internet Explorer (IE) เวอร์ชัน่ 11 โดยการพิมพร์ายงานดว้ยไฟล ์PDF ในเบราวเ์ซอร์ Internet Explorer (IE) 

นั้น หลงัจากท่ีคุณคลิกปุ่ม "พมิพ์ด้วยไฟล์ PDF" แลว้ ระบบจะเปล่ียนการแสดงผลไปยงัหนา้ท่ีเป็นรายงาน

แบบไฟล์ PDF (หมายเลข 1) ถา้หากคุณตอ้งการพิมพ์รายงาน ให้ลากเมาส์ลงมาบริเวณดา้นล่างของเบรา

เซอร์ แลว้จะเห็นแทบเคร่ืองมือ (หมายเลข 2) แลว้คลิกปุ่มสัญลกัษณ์เคร่ืองพิมพ์      (หมายเลข 3) 

จากนั้นเบราวเ์ซอร์แสดงหนา้ต่างเก่ียวกบัการพิมพ ์(Print) (หมายเลข 3) กรุณาตรวจสอบหัวขอ้ "Printer" 

ใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณไดเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ (หมายเลข 4) (ถา้หากยงัไม่ได้

คอมพิวเตอร์ยงัไม่ได้เช่ือมต่อกับเคร่ืองพิมพ์หรือต้องการเปล่ียนเคร่ืองพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม "Properties") 

จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม "Print" (หมายเลข 5) เพื่อสัง่พิมพร์ายงานตามท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 166 การพิมพ์รายงานด้วยไฟล์ PDF ในเบราเซอร์ Firefox 

 กรณีท่ีคุณตอ้งการดาวน์โหลดหรือบนัทึกรายงานไฟล ์PDF ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณเอง สามารถ

ทําได้โดยคลิกปุ่มสัญลักษณ์แผ่นดิสก์    (หมายเลข 6) แล้วเลือกพื้นท่ีท่ีต้องการบันทึกเก็บไวใ้น

คอมพิวเตอร์ของคุณ (หมายเลข 7) จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม "Save" (หมายเลข 8) เพื่อบนัทึกรายงานไฟล ์PDF ไว้

ในคอมพิวเตอร์ของคุณ  
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รูปท่ี 167 ดาวน์โหลดหรือบันทึกรายงานไฟล์ PDF ในเบราเซอร์ Internet Explorer (IE) 

หมายเหตุ : ถา้เบราเซอร์ของคุณไม่สามารถเปิดไฟล ์ PDF ได ้กรุณาตรวจสอบวา่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

คุณไดมี้การติดตั้งโปรแกรมท่ีใชอ่้านไฟล ์ PDF แลว้หรือยงั เช่นโปรแกรม Adobe Reader สามารถดาวน์

โหลดและติดตั้งไดจ้าก http://get.adobe.com/reader เป็นตน้ 

การดาวน์โหลดไฟล์ Excel	

 ในเมนูรายงานต่างๆ  ทุกรายงาน  ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ Excel เก็บไว้ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของคุณเอง สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ Excel"  

แลว้เลือกพื้นท่ีท่ีตอ้งการบนัทึกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้ไปคลิกเปิดไฟล ์Excel ถา้หากมี

ขอ้ความแจง้เตือนให้คลิกปุ่ม "ใช่" (หมายเลข 1) เพื่อเปิดไฟลดู์ขอ้มูลรายงาน (หมายเลข 2) (คู่มือรายงานน้ี

ใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 2007) 
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รูปท่ี 168 การดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ Excel 

การดาวน์โหลดไฟล์ Word	

 ในเมนูรายงานต่างๆทุกรายงาน ถา้หากตอ้งการดาวน์โหลดไฟล ์Word เกบ็ไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ของคุณเอง สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลดไฟล์ World "   แลว้เลือก

พื้นท่ีท่ีตอ้งการบนัทึกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้ไปคลิกเปิดไฟล ์Word เพื่อดูขอ้มูลรายงาน 

(หมายเลข 1) และถา้หากตอ้งการดูแบบเคา้โครงเหมือนพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม     ในแถบดา้นล่าง (หมายเลข 

2)  (คู่มือรายงานน้ีใชโ้ปรแกรม Microsoft Word 2007) 
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รูปท่ี 169 การดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ Excel 

 

 

 


