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การลงทะเบียนผูใชงาน 

1. การลงทะเบียนผูใชงาน 

1.1. เปด browser และพมิพ URL : https://eregist.osep.or.th/ 

 

1.2. คลิกลงทะเบียนผูใชงาน 

 

  

https://eregist.osep.or.th/
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1.3. กรอกขอมูลการลงทะเบียน และกดสมัครเขาใชงาน 
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1.4. ไดรับ e-mail รหัสยืนยัน 6 หลัก ในการลงทะเบียนสมัครเขาใชงาน นำรหสัดังกลาวมากรอกใน

ระบบ 

 

 

 

1.5. ทำการต้ังรหสัผาน กรอกรหัสผานที่ตองการ และกรอกรหสัผานดังกลาวอีกครัง้ จากน้ันกดบันทึก 
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1.6. ไดรับ e-mail ยืนยันการสมัครเขาใชงาน 

 

 

1.7. กรอก username และรหสัผานเพื่อเขาใชงานระบบ 

 

1.8. แสดงหนาจอการใชงานสำหรบัผูใชงาน 
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2. การเขาใชงานระบบ 

2.1. เปด browser และพมิพ URL : https://eregist.osep.or.th/ 

 

2.2. กรอก email ทีล่งทะเบียนและรหสัผานเพื่อเขาสูระบบ 

 

2.3. แสดงหนาจอการใชงานสำหรบัผูใชงาน 

  

https://eregist.osep.or.th/
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3. การเขาใชงานครัง้แรก 

3.1. เปด browser และพมิพ URL : https://eregist.osep.or.th/ 

 

3.2. ไปที่การเขาใชงานครั้งแรก 

 

3.3. กรอก email ทีล่งทะเบียน และกดดำเนินการตอ 

 

  

https://eregist.osep.or.th/


ระบบฐานขอมูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิเพ่ือสังคม 

 

คูมือสำหรับผูใชงานระบบฐานขอมลูวิสาหกจิเพ่ือสังคม  หนา | 7  

3.4. ไดรับ e-mail รหัสยืนยัน 6 หลัก ในการลงทะเบียนสมัครเขาใชงาน นำรหัสดังกลาวมากรอกใน

ระบบ 

 

 

 

3.5. ทำการต้ังรหสัผาน กรอกรหัสผานที่ตองการ และกรอกรหสัผานดังกลาวอีกครัง้ จากน้ันกดบันทึก 
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3.6. กรอก email และรหสัผานเพื่อเขาสูระบบ 

 

3.7. แสดงหนาจอการใชงานสำหรบัผูใชงาน 
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4. การลมืรหัสผาน 

4.1. ไปที่ลืมรหัสผาน 

 

4.2. กรอก email ทีล่งทะเบียน และกดดำเนินการตอ 

 

4.3. ไดรับ e-mail รหัสยืนยัน 6 หลัก ในการลงทะเบียนสมัครเขาใชงาน นำรหัสดังกลาวมากรอกใน

ระบบ 
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4.4. ทำการต้ังรหสัผาน กรอกรหัสผานที่ตองการ และกรอกรหสัผานดังกลาวอีกครัง้ จากน้ันกดบันทึก 

 

4.5. กรอก email และรหสัผานเพื่อเขาสูระบบ 

 

  



ระบบฐานขอมูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิเพ่ือสังคม 

 

คูมือสำหรับผูใชงานระบบฐานขอมลูวิสาหกจิเพ่ือสังคม  หนา | 11  

4.6. แสดงหนาจอการใชงานสำหรบัผูใชงาน 
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การยื่นคำรองขอขึ้นทะเบียนเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

1. การสรางและย่ืนคำรองขอข้ึนทะเบียนเปนวิสาหกจิเพื่อสงัคม 

1.1 การย่ืนคำรองขอจดแจงเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม (แบบ สวส.01 และแบบ สวส.02) 

1) ไปที่เมนูย่ืนคำรอง 

2) กดที่รายการคำรอง 

 

3) สามารถใส logo ของกจิการได โดยไปที ่header  ขอมูลบรษัิท กดที่รูปภาพ  

 

จากน้ันเลือกรูป logo  ที่ตองการและก open 
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4) กรอกขอมูลรายละเอียดตามประเภทวิสาหกจิเพื่อสังคม แบบ สวส.01 และแบบ สวส.02 

ซึ่งประกอบไปดวยขอมลูที่ตองกรอก ดังน้ี 

- ภาพรวม 

- ขอมูลทั่วไป 

- วัตถุประสงคเพื่อสังคม 

- ขอมูลการดำเนินงาน 

- สินคาและบริการ 

- รายการเอกสารแนบ 

 

4.1) กดที่ tab ขอมูลทั่วไป และกรอกขอมลูทั่วไป ดังน้ี 

** ขอมูลทั่วไป บางขอมูลจะถูกดึงมาแสดงบนระบบจากขอมูลการสมัครลงทะเบียนเขาใชงาน ** 

** ถาพบขอมูลในกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะดึงขอมูลที่อยูและรายช่ือกรรมการมาแสดงที่ระบบโดยอัติโนมัต ิ** 
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- ขอมูลทั่วไป : สามารถกรอกขอมลูผูใชงานได 

 

- ขอมูลที่ต้ังสำนักงาน :  สามารถกรอกขอมูลที่ต้ังสำนักงานได 

 

- ขอมูลคุณสมบัติพื้นฐาน : สามารถเลือกคุณสมบัติพื้นฐานได 
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- รายช่ือกรรมการผูมีอำนาจลงนามผกูผัน : สามารถเพิม่รายช่ือกรรมการได 

โดยการกดปุมเพิ่ม  

 

จากน้ันกรอกคำนำหนา ช่ือ นามสกุ และตำแหนงหรอืตองการลบรายช่ือ

กรรมการ สามารถลบได โดยกดทีปุ่มลบ 

 

- ประเภทวิสากจิเพือ่สงัคมที่ตองการจดทะเบียน : สามารถเลอืกประเภทระ

เภทวิสากจิเพื่อสังคมที่ตองการจดทะเบียนได 

 

- มติหรอืขอตกลงใหจดทะเบียนเปนวิสาหกจิเพือ่สงัคม : สามารถเลอืก

ประเภทมติ/ขอตกลง และเลือกวันที่ของมติ/ขอตกลงได 
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เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

4.2) กดที่ tab วัตถุประสงคทางสังคม และกรอก tab วัตถุประสงคทางสงัคม มีดังน้ี 

 

- ประเภทวัตถุประสงคหลกัทางสังคม : สามารถเลือกประเภทวัตถุประสงค

หลักทางสังคม 
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- วัตถุประสงคทางสังคม : สามารถกรอกวัตถุประสงคทางสังคมแยกเปน

ขอๆ ได โดยกดปุมเพิ่ม จากน้ันกรอกวัตถุประสงคทางสังคม หรือลบ

รายการวัตถุประสงคทางสังคมได โดยกดปุมลบ 

  

 

 

- กลุมเปาหมาย : สามารถกรอกกลุมเปาหมายได โดยกดปุมเพิ่ม จากน้ัน

เลือกประเภทกลุมเปาหมายและกรอกจำนวนกลุมเปาหมาย หรือลบ

รายการกลุมเปาหมายได โดยกดปุมลบ 
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- ประเภทธุรกจิหลักขององคกรของทาน  : สามารถเลือกประเภทธุรกิจหลัก

ได 

 

- องคกรของทานอยูในอุตสาหกรรมใดเปนหลัก : สามารถเลือกประเภท

อุตสาหกรรมหลกัได 

 

- องคกรของทานมจีำนวนการจางพนักงานทัง้หมดกี่คน : สามารถเลือก

จำนวนการจางพนักงานทั้งหมดได 

 

- องคกรของทาน มีการจางบุคคลประเภทเหลาน้ีหรอืไม : สามารถกรอก

จางบุคคลพิเศษได โดยกดปุมเพิ่ม จากน้ันเลือกประเภทการจางบุคคล

พิเศษและกรอกจำนวน หรือลบรายการการจางบุคคลพเิศษได โดยกดปุม

ลบ 
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เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

4.3) กดที่ tab ขอมูลการดำเนินงาน และกรอก tab ขอมลูการดำเนินงาน มีดังน้ี 

 

- ผลการดำเนินงาน  : กรอกผลดำเนินงานแยกตามวัตถุประสงคเพื่อสังคมแตละขอ โดย

กดปุมเพิ่ม 

 

(1) เลือกวัตถุประสงคที่ตองการกรอกผลการดำเนินงาน และกดปุมเพิม่กจิกรรม/

การดำเนินงาน 
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(2) กรอกขอมูลผลการดำเนินงาน และหากตองการเพิ่มกจิกรรม ใหกดปุมกดปุม

เพิ่มกจิกรรม/การดำเนินงาน หรือหากตองการลบกจิกรรม ใหกดปุมลบ ใน

รายการกจิกรรม 

 

(3) หากตองการเพิ่มเลือกวัตถุประสงคที่ตองการกรอกผลการดำเนินงาน ปุมเพิ่ม 

และกรอกผลดำเนินงาน ขอ (2) หรอืหากตองลบรายการวัตถุประสงคทีเ่ลือก

กรอกผลการดำเนินงาน ใหกดปุมลบ 
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- แผนการดำเนินกจิการ กรอกแผนการดำเนินกจิการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อ

สังคมในแตละขอ โดยกดปุมเพิ่ม 

 

(1) เลือกวัตถุประสงคที่ตองการกรอกผลการดำเนินงาน และกดปุมเพิม่กจิกรรม/

การดำเนินงาน 

 

(2) กรอกขอมูลผลการดำเนินงาน และหากตองการเพิ่มกจิกรรม ใหกดปุมกดปุม

เพิ่มกจิกรรม/การดำเนินงาน หรือหากตองการลบกจิกรรม ใหกดปุมลบ ใน

รายการกจิกรรม 
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(3) หากตองการเพิ่มเลือกวัตถุประสงคที่ตองการกรอกผลการดำเนินงาน ปุมเพิ่ม 

และกรอกผลดำเนินงาน ขอ (2) หรอืหากตองลบรายการวัตถุประสงคทีเ่ลือก

กรอกผลการดำเนินงาน ใหกดปุมลบ 

 

- ตารางสรุปสัดสวนรายไดและกำไรที่ใชดำเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายทางสังคม : กรอก

ขอมลูงบการเงิน 
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- การกำกบัดูแลกจิการที่ดี : กรอกเลือกการกำกบัดูแลกิจการที่ดี 

  

เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

4.4) กดที่ tab สินคาและบรกิาร และกรอก tab สินคาและบรกิาร มีดังน้ี 

 

- สามารถเพิ่มสินคาได โดยกดปุม add new 
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- กรอกขอมูลรายละเอียดสินคาและบริการ และกดบันทกึขอมูล 

 

 

เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 
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4.5) กดที่ tab รายการเอกสารแนบ และกรอกแนบไฟลรายการเอกสารแนบ  

 

- แนบเอกสารใหครบถวน ยกเวนแบบคำขอจดทะเบียน กดปุมบนัทึกราง 

หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ 
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- จากน้ันไปกดปุมพมิพคำขอ และดาวนโหลดไฟลแบบคำขอ เพื่อนำแบบคำ

ขอไปประทับตราและลงลายมือช่ือ นำแบบคำขอที่มีตราประทับและ

ลายมือช่ือ แสกนเอกสารและแนบเอกสารคำขอดังกลาวเขาระบบอีกครั้ง  

 

- จากน้ันกดปุมบนัทึกราง หรอืกดปุมบันทกึและตรวจสอบ 

 

เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

5) เมื่อกรอกขอมูลครบถวน ทุก tab  ตามแบบ สวส.01 สวส.02 แลว ใหกดปุมบันทกึและ

ตรวจสอบ  
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- มีหนาจอยืนยันและตรวจสอบขอมลูวากรอกครบถวนหรอืไม  ถายังกรอกขอมลูไมครบ 

ระบบจะทำสญัลกัษณแจงเตือนใน tab และรายการที่ยังกรอกไมครบเปนสีแดง   

 

 

 

  



ระบบฐานขอมูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิเพ่ือสังคม 

 

คูมือสำหรับผูใชงานระบบฐานขอมลูวิสาหกจิเพ่ือสังคม  หนา | 28  

6) จากขอ 5 เมื่อทำการตรวจสอบและกรอกขอมลูครบถวน ทุก tab  ตามแบบ สวส.01 สวส.

02 แลว ใหกดปุมย่ืนคำรอง ระบบจะมีหนาใหยืนยันการสงย่ืนคำรอง 

 

7) เมื่อกดยืนยันย่ืนคำรองไปแลว จะม ีemail  จากระบบแจงเตือนไปยังกจิการวาไดมีการย่ืนคำ

รองขอจดแจง   

 

 

8) สถานะจะถูกจากรางคำรองเปลี่ยนเปนย่ืนคำรอง และรอเจาหนาที่ตรวจสอบและพิจารณา

การอนุมัติการย่ืนคำรองจดทะเบียนเปนวิสาหกิจเพื่อสังคม 
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1.2 การย่ืนคำรองขอจดแจงเปนกลุมกจิการเพือ่สงัคม (แบบ สวส.01 ก) 

1) ไปที่เมนูย่ืนคำรอง 

2) กดที่รายการคำรอง 

 

3) สามารถใส logo ของกจิการได โดยไปที ่header  ขอมูลบรษัิท กดที่รูปภาพ  

 

จากน้ันเลือกรูป logo  ที่ตองการและก open 
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4) กรอกขอมูลรายละเอียดตามประเภทวิสาหกจิเพื่อสังคม แบบ สวส.01.ก ซึง่ประกอบไปดวย

ขอมูลที่ตองกรอก ดังน้ี 

- ภาพรวม 

- ขอมูลทั่วไป 

- วัตถุประสงคเพื่อสังคม 

- ขอมูลกจิการและผลการดำเนินงาน 

- แผนการดำเนินกิจการ 

- สินคาและบริการ 

- รายการเอกสารแนบ 

 

4.1) กดที่ tab ขอมูลทั่วไป และกรอกขอมลูทั่วไป ดังน้ี 

** ขอมูลทั่วไป/ผูมีอำนาจจองช่ือยื่นจดแจง บางขอมูลจะถูกดึงมาแสดงบนระบบจากขอมูลการสมัครลงทะเบียนเขา

ใชงาน ** 

** ถาพบขอมูลในกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะดึงขอมูลที่อยูและรายช่ือกรรมการมาแสดงที่ระบบโดยอัติโนมัต ิ** 
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- ขอมูลทั่วไป : สามารถกรอกขอมลูผูใชงานได 

 

- ขอมูลที่ต้ังสำนักงาน :  สามารถกรอกขอมูลที่ต้ังสำนักงานได 

 

- ขอมูลผูมีอำนาจจองช่ือย่ืนจดแจง : ดึงขอมลูที่สมัครใชงานมาแสดงทีห่นา

ระบบ 
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เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

4.2) กดที่ tab วัตถุประสงคทางสังคม และกรอก tab วัตถุประสงคทางสงัคม มีดังน้ี 

 

- ประเภทวัตถุประสงคหลกัทางสังคม : สามารถเลือกประเภทวัตถุประสงค

หลักทางสังคม 
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- วัตถุประสงคทางสังคม : สามารถกรอกวัตถุประสงคทางสังคมแยกเปน

ขอๆ ได โดยกดปุมเพิ่ม จากน้ันกรอกวัตถุประสงคทางสังคม หรือลบ

รายการวัตถุประสงคทางสังคมได โดยกดปุมลบ 

  

 

 

- กลุมเปาหมาย : สามารถกรอกกลุมเปาหมายได โดยกดปุมเพิ่ม จากน้ัน

เลือกประเภทกลุมเปาหมายและกรอกจำนวนกลุมเปาหมาย หรือลบ

รายการกลุมเปาหมายได โดยกดปุมลบ 
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- ประเภทธุรกจิหลักขององคกรของทาน  : สามารถเลือกประเภทธุรกิจหลัก

ได 

 

- องคกรของทานอยูในอุตสาหกรรมใดเปนหลัก : สามารถเลือกประเภท

อุตสาหกรรมหลกัได 

 

- องคกรของทานมจีำนวนการจางพนักงานทัง้หมดกี่คน : สามารถเลือก

จำนวนการจางพนักงานทั้งหมดได 

 

- องคกรของทาน มีการจางบุคคลประเภทเหลาน้ีหรอืไม : สามารถกรอก

จางบุคคลพิเศษได โดยกดปุมเพิ่ม จากน้ันเลือกประเภทการจางบุคคล

พิเศษและกรอกจำนวน หรือลบรายการการจางบุคคลพเิศษได โดยกดปุม

ลบ 
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เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

4.3) กดที่ tab ขอมูลกจิการและผลการดำเนินงาน และกรอก tab ขอมลูกจิการและผล

การดำเนินงาน มีดังน้ี 

 

- ผลการดำเนินงาน  : กรอกผลดำเนินงานแยกตามวัตถุประสงคเพื่อสังคมแตละขอ โดย

กดปุมเพิ่ม 

 

(1) เลือกวัตถุประสงคที่ตองการกรอกผลการดำเนินงาน และกดปุมเพิม่โครงการ/

กิจกรรม 
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(2) กรอกขอมูลผลการดำเนินงาน และหากตองการเพิ่มกจิกรรม ใหกดปุมกดปุม

เพิ่มโครงการ/กจิกรรม หรือหากตองการลบกจิกรรม ใหกดปุมลบ ในรายการ

กิจกรรม 

 

(3) หากตองการเพิ่มเลือกวัตถุประสงคที่ตองการกรอกผลการดำเนินงาน ปุมเพิ่ม 

และกรอกผลดำเนินงาน ขอ (2) หรอืหากตองลบรายการวัตถุประสงคทีเ่ลือก

กรอกผลการดำเนินงาน ใหกดปุมลบ 
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เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

4.4) กดที่ tab แผนการดำเนินกจิการ และกรอก tab แผนการดำเนินกจิการ มีดังน้ี 

 

- แผนการดำเนินกจิการ กรอกแผนการดำเนินกจิการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อ

สังคมในแตละขอ โดยกดปุมเพิ่ม 

 

(1) เลือกวัตถุประสงคที่ตองการกรอกแผนการดำเนินกิจการและกดปุมเพิ่ม

โครงการ/กจิกรรม 
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(2) กรอกขอมูลแผนการดำเนินกจิการและหากตองการเพิ่มกจิกรรม ใหกดปุมกด

ปุมเพิม่โครงการ/กิจกรรม หรือหากตองการลบกจิกรรม ใหกดปุมลบ ใน

รายการกจิกรรม 

 

(3) หากตองการเพิ่มเลือกวัตถุประสงคที่ตองการกรอกผลการดำเนินงาน ปุมเพิ่ม 

และกรอกผลดำเนินงาน ขอ (2) หรอืหากตองลบรายการวัตถุประสงคทีเ่ลือก

กรอกผลการดำเนินงาน ใหกดปุมลบ 
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เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

4.5) กดที่ tab สินคาและบรกิาร และกรอก tab สินคาและบรกิาร มีดังน้ี 

 

- สามารถเพิ่มสินคาได โดยกดปุม add new 
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- กรอกขอมูลรายละเอียดสินคาและบริการ และกดบันทกึขอมูล 
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เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 

 

4.6) กดที่ tab รายการเอกสารแนบ และกรอกแนบไฟลรายการเอกสารแนบ  

 

- แนบเอกสารใหครบถวน ยกเวนแบบคำขอจดทะเบียน กดปุมบนัทึกราง 

หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ 
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- จากน้ันไปกดปุมพมิพคำขอ และดาวนโหลดไฟลแบบคำขอ เพื่อนำแบบคำ

ขอไปประทับตราและลงลายมือช่ือ นำแบบคำขอที่มีตราประทับและ

ลายมือช่ือ แสกนเอกสารและแนบเอกสารคำขอดังกลาวเขาระบบอีกครั้ง  

 

- จากน้ันกดปุมบนัทึกราง หรอืกดปุมบันทกึและตรวจสอบ 

 

เมื่อกรอกขอมูลใน tab ขอมลูไปครบถวนใหกดปุมบนัทึกราง หรือกดปุมบันทึกและตรวจสอบ เพือ่ทำการ

บันทึกขอมลูเขาระบบ 
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(4) เมื่อกรอกขอมูลครบถวน ทุก tab  ตามแบบ สวส.01 สวส.02 แลว ใหกดปุม

บันทึกและตรวจสอบ  

 

- มีหนาจอยืนยันและตรวจสอบขอมลูวากรอกครบถวนหรอืไม  ถายังกรอกขอมลูไมครบ 

ระบบจะทำสญัลกัษณแจงเตือนใน tab และรายการที่ยังกรอกไมครบเปนสีแดง   
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(5) จากขอ 5 เมื่อทำการตรวจสอบและกรอกขอมลูครบถวน ทุก tab  ตามแบบ 

สวส.01.ก. แลว ใหกดปุมย่ืนคำรอง ระบบจะมีหนาใหยืนยันการสงย่ืนคำรอง 

 

(6) เมื่อกดยืนยันย่ืนคำรองไปแลว จะม ีemail  จากระบบแจงเตือนไปยังกจิการวา

ไดมีการย่ืนคำรองขอจดแจง   

 

 

(7) สถานะจะถูกจากรางคำรองเปลี่ยนเปนย่ืนคำรอง และรอเจาหนาที่ตรวจสอบ

และพิจารณาการอนุมัติการย่ืนคำรองจดทะเบียนเปนวิสาหกิจเพือ่สงัคม 
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2. การแกไขและย่ืนคำรองขอข้ึนทะเบียนเปนวิสาหกจิเพือ่สงัคม 

2.1. ไดรับ email แจงใหแกไขขอมลูคำรอง 

 

 

2.2. กรอก username  และรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ 

 

2.3. ไปที่เมนูย่ืนคำรอง 

2.4. กดที่รายการคำรอง 
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2.5. กดที่ tab ที่มีแจงเตือนใหแกไขขอมูล เพื่อดูรายละเอียดขอมูลที่ตองแกไข จากน้ันแกไขขอมลูตามที่มี 

comment  และกดบันทกึ 

 

 

2.6. ตรวจสอบขอมลูที่ยังกรอกไมครบ และกดบันทึก 
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- กรณีกรอกขอมลูไมครบ จะแสดงแจงเตือน tab  ที่ยังกรอกไมครบและขอมลูที่ยังกรอก

ไมครบ 

 

2.7. จากน้ันพิมพแบบคำขอ และแนบไฟลในหนารายการเอกสารแนบ  และกดบันทึก 
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2.8. ตรวจสอบขอมลูและกดปุมย่ืนคำรอง 

 

2.9. กดย่ืนยันที่จะย่ืนคำรองเขาระบบ 

 

2.10. ไดรับ e-mail  ยืนยันการย่ืนคำรอง 

 

2.11. รายการคำรองเปนสถานะย่ืนคำรอง และรอเจาหนาที่ตรวจสอบและพจิารณาการอนุมัติการย่ืนคำ

รองจดทะเบียนเปนวิสาหกจิเพื่อสงัคม 
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การยื่นรายงานผลการดำเนินงานประจำป 

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำป  

1.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปของวิสาหกจิเพื่อสังคม 

1) กรอก username  และรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ 

 

2) ไปที่เมนูวิสาหกจิ/กลุมกจิการ 

3) กดที่รายการวิสาหกิจ/กลุมกิจการของทาน 

 

4) ไปที่  tab รายงานผลการดำเนินงานประจำปแบบวิสาหกจิเพื่อสังคม 

5) กรอกปทีจ่ะรายงานผล และกด add new 

 

  



ระบบฐานขอมูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิเพ่ือสังคม 
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6) กดเลือกปที่ตองการรายงานผลดำเนินงาน 

 

7) กรอกขอมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำป และกดบันทกึ โดยมีขอมูลรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป ดังน้ี 
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7.1) การเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล : กรอกขอมูล 

 

7.2) การเปลี่ยนแปลงช่ือหุนสวน กรรมการ  : กรอกขอมลู 

 

7.3) กิจการของทาน มีการไดรบัใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นๆ : กรอกขอมลู 

 

7.4) ผลประกอบกิจการทีเ่ปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อสังคม ในปที่ผานมา : กรอกผล

ประกอบกจิการทีผ่านมา และรวม กำไรที่ไดนำไปใชเพื่อสังคม 
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- กดปุมเพิ่ม และเลอืกวัตถุประสงคที่ตองการรายงานผล  

 

 

- กดปุมเพิ่มแผนการดำเนินงาน/กจิกรรม 
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- กรอกขอมูลผลประกอบกิจการทีผ่านมา 

 

- หากตองการเพิ่มกจิกรรม ใหกดปุมเพิม่แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม  

 

- กรอกขอมูลผลประกอบกิจการทีผ่านมา 
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- ลบกจิกรรม ใหกดปุมลบ ในรายการกิจกรรม 

 

- ลบรายการวัตถุประสงคทีเ่ลือกรายงานผล ใหกดปุมลบ 
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- เพิ่มรายการวัตถุประสงคที่ตองการรายงานผล ใหกดปุมเพิ่ม 

- เลือกวัตถุประสงค และกดปุมเพิ่มแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

- กรอกขอมูลผลประกอบกิจการทีผ่านมา 

 

7.5) รายไดจากการประกอบกจิการจำหนายสินคาหรือการบริการ : กรอกรายได   
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7.6) ขอมูลเกี่ยวกับการกระดมทุน :กรอกขอมลูระดมทุน 

 

- สามารถเพิ่มขอมูลระดมทุนได โดยกดปุมเพิ่ม และกรอกขอมูลการระดมทุน 
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- สามารถลบขอมูลระดมทุนได โดยกดปุมลบ 

 

7.7) การประกอบกจิการที่เปนไปตามการกำกบัดูแลกิจการที่ดี : เลือกการประกอบกิจการ

ตามการกำกบัดูแลกิจการที่ดี 

 

7.8) ผลลัพธดานการสงเสริมการจางงาน : กรอกจำนวนลูกจางและมลูคาการจางงานบุคคลผู

สมควรไดรบัการสงเสริมเปนพเิศษทั้งหมด 
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- สามารถเพิ่มประเภทลกูจางได โดยกดปุมเพิ่ม  

 

 

- สามารถลบประเภทลูกจางได โดยกดปุมลบ 
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7.9) ผลลัพธดานการแกไขปญหาหรอืพัฒนาชุมชน หรือสงัคม   : กรอกขอมลูแบบบรรยาย 

 

7.10) ผลลัพธดานการแกไขปญหาหรอืพัฒนาสิ่งแวดลอม  : กรอกขอมูลแบบบรรยาย 

 

7.11) ผลลัพธดานประโยชนสวนรวมอื่น ๆ : กรอกขอมูลแบบบรรยาย 

 

7.12) แผนปฏิบัติการดำเนินกจิการเพือ่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคทางสงัคม ในปตอไป : 

กรอกแผนกจิกรรมที่จะทำในปถัดไป 

- กดปุมเพิ่ม และเลอืกวัตถุประสงคที่ตองการรายงานผล  
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- กดปุมเพิ่มแผนการดำเนินงาน/กจิกรรม 

 

- กรอกขอมูลแผนกจิกรรมที่จะทำในปถัดไป 

 

- หากตองการเพิ่มกจิกรรม ใหกดปุมเพิม่แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 
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- กรอกขอมูลแผนกจิกรรมที่จะทำในปถัดไป 

 

- ลบกจิกรรม ใหกดปุมลบ ในรายการกิจกรรม 
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- ลบรายการวัตถุประสงคทีเ่ลือกรายงานผล ใหกดปุมลบ 

 

- เพิ่มรายการวัตถุประสงคที่ตองการรายงานผล ใหกดปุมเพิ่ม 

- เลือกวัตถุประสงค และกดปุมเพิ่มแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

- กรอกขอมูลแผนกจิกรรมที่จะทำในปถัดไป 
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7.13) เอกสารที่ตองย่ืนประกอบการรายงานผลการดำเนินงานประจำป : แนบเอกสาร

ประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

1.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปของกลุมกิจการเพือ่สงัคม 

1) กรอก username  และรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ 

 

2) ไปที่เมนูวิสาหกจิ/กลุมกจิการ 

3) กดที่รายการวิสาหกิจ/กลุมกิจการของทาน 
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4) ไปที่  tab รายงานผลการดำเนินงานประจำปแบบกลุมกิจการเพื่อสังคม 

5) กรอกปทีจ่ะรายงานผล และกด add new 

 

 

6) กดปที่ตองการจะรายงานผลการดำเนินงาน 
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7) กรอกขอมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำป และกดบันทกึ โดยมีขอมูลรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป ดังน้ี 
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7.1) ผลประกอบกิจการทีเ่ปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อสังคม และตามแผนการดำเนินงานเพื่อ

สังคม ในปทีผ่านมา  : กรอกกิจการที่ไดทำในปทีผ่านมา 

- กดปุมเพิ่ม และเลอืกวัตถุประสงคที่ตองการรายงานผล  

 

 

- กดปุมเพิ่มแผนการดำเนินงาน/กจิกรรม 

 

- กรอกขอมูลรายงานผลประกอบกิจการทีผ่านมา 

 

- หากตองการเพิ่มกจิกรรม ใหกดปุมเพิม่แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม  
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- กรอกขอมูลรายงานผลประกอบกิจการทีผ่านมา  

 

- ลบกจิกรรม ใหกดปุมลบ ในรายการกิจกรรม 

 

- ลบรายการวัตถุประสงคทีเ่ลือกรายงานผล ใหกดปุมลบ 
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- เพิ่มรายการวัตถุประสงคที่ตองการรายงานผล ใหกดปุมเพิ่ม 

 

  



ระบบฐานขอมูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิเพ่ือสังคม 

 

คูมือสำหรับผูใชงานระบบฐานขอมลูวิสาหกจิเพ่ือสังคม  หนา | 70  

- เลือกวัตถุประสงค และกดปุมเพิ่มแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

 

- กรอกขอมูลรายงานผลประกอบกิจการทีผ่านมา 
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- กดที่แนบเอกสารผลประกอบกิจการทีผ่านมา  เลือกไฟลที่ตองการแนบ 

 

7.2) ผลลัพธดานการสงเสริมการจางงาน : กรอกจำนวนลูกจาง 

 

- สามารถเพิ่มประเภทลกูจางได โดยกดปุมเพิ่ม 
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- สามารถลบประเภทลูกจางได โดยกดปุมลบ 

 

7.1) ผลลัพธดานการแกไขปญหาหรอืพัฒนาชุมชน หรือสงัคม   : กรอกขอมลูแบบบรรยาย 

 

7.2) ผลลัพธดานการแกไขปญหาหรอืพัฒนาสิ่งแวดลอม  : กรอกขอมูลแบบบรรยาย 

 

7.3) ผลลัพธดานประโยชนสวนรวมอื่น ๆ : กรอกขอมูลแบบบรรยาย 
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7.3) แผนปฏิบัติการดำเนินกจิการเพือ่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคทางสงัคม ในปตอไป : กรอก

แผนกิจกรรมทีจ่ะทำในปถัดไป 

- กดปุมเพิ่ม และเลอืกวัตถุประสงคที่ตองการรายงานผล  

 

 

- กดปุมเพิ่มแผนการดำเนินงาน/กจิกรรม 

 

- กรอกขอมูลแผนกจิกรรมที่จะทำในปถัดไป 
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- หากตองการเพิ่มกจิกรรม ใหกดปุมเพิม่แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม  

 

- กรอกขอมูลแผนกจิกรรมที่จะทำในปถัดไป 

 

- ลบกจิกรรม ใหกดปุมลบ ในรายการกิจกรรม 
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- ลบรายการวัตถุประสงคทีเ่ลือกรายงานผล ใหกดปุมลบ 

 

- เพิ่มรายการวัตถุประสงคที่ตองการรายงานผล ใหกดปุมเพิ่ม 

 

- เลือกวัตถุประสงค และกดปุมเพิ่มแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม 

 

  



ระบบฐานขอมูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิเพ่ือสังคม 

 

คูมือสำหรับผูใชงานระบบฐานขอมลูวิสาหกจิเพ่ือสังคม  หนา | 76  

- กรอกขอมูลแผนกจิกรรมที่จะทำในปถัดไป 

 

- กดที่แนบเอกสารแผนกิจกรรมทีจ่ะทำในปถัดไป  เลือกไฟลที่ตองการแนบ 
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การจัดการขอมูลผูใชงาน 

1. การแกไขผูใชงาน 

1.1. เปด browser และพมิพ URL : https://eregist.osep.or.th/ 

 

1.2. กรอก email และรหสัผานเพื่อเขาสูระบบ 

 

1.3. ไปที่ช่ือผูใช แลวเลอืก  account 

 

https://eregist.osep.or.th/
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1.4. ผูใชงาน สามารถแกไขขอมลู  ดังน้ี 

1) ขอมูลผูใชงาน  สามารถแกไขขอมูลผูใชงานได กรอกขอมูลที่ตองการแกไขและกดบันทึก 

** ขอมูลที่ปรากฏในสวนขอมูลผูใชงาน ถูกดึงมาจากขอมูลที่ใชสมัครลงทะเบียนครั้งแรก ** 

- ช่ือ 

- นามสกลุ 

- ตำแหนง 

- รหสับัตรประชาชน 

- E-mail 

- ไฟลบัตรประชาชน 

- ไฟลบัตรพนักงาน (ถาม)ี 

- เบอรมือถือ 
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2) ขอมูลที่ต้ังสำนักงาน  สามารถดึงปุมดึงขอมลู เพื่อดึงขอมูลที่อยุปจจบุันของบริษัทมาแสดงที่หนา

ขอมูลได 

** ขอมูลที่อยูจะถูกดึงมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ในกรณีที่พบขอมลูในกรมพฒันาธุรกิจ

การคา) 

- เลขที ่

- หมูที ่

- อาคาร 

- ซอย 

- ถนน 

- จังหวัด 

- เขต/อำเภอ 

- แขวง/ตำบล 

- รหสัไปรษณีย 

 

  



ระบบฐานขอมูลวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

สำนักงานสงเสริมวิสาหกจิเพ่ือสังคม 

 

คูมือสำหรับผูใชงานระบบฐานขอมลูวิสาหกจิเพ่ือสังคม  หนา | 80  

1.5. ผูใชงาน สามารถแกไขขอมลูและกดบันทึก 



 

 

 


	การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
	1. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
	2. การเข้าใช้งานระบบ
	3. การเข้าใช้งานครั้งแรก
	4. การลืมรหัสผ่าน

	การยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
	1. การสร้างและยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
	1.1 การยื่นคำร้องขอจดแจ้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (แบบ สวส.01 และแบบ สวส.02)
	1.2 การยื่นคำร้องขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (แบบ สวส.01 ก)

	2. การแก้ไขและยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

	การยื่นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
	1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
	1.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของวิสาหกิจเพื่อสังคม
	1.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มกิจการเพื่อสังคม


	การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
	1. การแก้ไขผู้ใช้งาน


