
 
 

 

 

 
 
 
 

 

คู่มือการใช้งาน 

ระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

 
 

   

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 

 

 

2 @ Copyright, SO-AT Solution Co., Ltd. All reserved. @ 

สารบัญ 

1 ภาพรวมการใช้งานระบบ ........................................................................................................................... 3 

1.1 ผู้ใช้งานในระบบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ..................................................................................... 3 
1.2 ปุ่มและ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้งานในระบบ ....................................................................................... 4 

2 การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ................................................................................................................................ 5 

3 ลงทะเบียน (REGISTER) ............................................................................................................................ 6 

4 ลืมรหัสผ่าน (RESET PASSWORD) ......................................................................................................... 11 

5 หน้าหลัก.................................................................................................................................................. 16 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ........................................................................................................................... 17 
5.2 ทะเบียนหุ้น ................................................................................................................................... 18 
5.3 เงินกู้ ............................................................................................................................................. 20 
5.4 เงินฝาก ......................................................................................................................................... 22 
5.5 รายการเรียกเก็บ ........................................................................................................................... 24 
5.6 ค ้าประกัน ..................................................................................................................................... 28 
5.7 ประกันชีวิต ................................................................................................................................... 29 
5.8 ปันผลเฉลี่ยคืน .............................................................................................................................. 30 
5.9 เปลี่ยนรหัสผ่าน............................................................................................................................. 31 
5.10 ผู้รับผลประโยชน ์.......................................................................................................................... 32 
5.11 สวัสดิการสมาชิก ........................................................................................................................... 33 

6 AD SYNC ................................................................................................................................................ 34 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

  
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 

 

 

3 @ Copyright, SO-AT Solution Co., Ltd. All reserved. @ 

 

1 ภาพรวมการใช้งานระบบ 

1.1 ผู้ใช้งานในระบบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1: ผู้ใช้งานระบบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี   
- ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ทะเบียนหุ้น 
- เงินกู้ 
- เงินฝาก 
- รายการเรียกเก็บ 
- การค ้าประกัน 
- ประกันชีวิต 
- ปันผล/ เฉลี่ยคืน 
- เปลี่ยนรหัสผ่าน 
- ผู้รับผลประโยชน์ 
- สวัสดิการสมาชิก 
- ออกจากระบบ 
- กลับไปหน้าหลัก 
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1.2 ปุ่มและ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้งานในระบบ 
 

ปุ่มการใช้งาน ค าอธิบาย 

 
เป็นปุ่มส้าหรับเข้าสู่ระบบ หลังจากที่ท้าการระบุข้อมูล รหัส

ผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว 

 เป็นปุ่มยืนยันกันลงทะเบียน 

 เป็นปุ่มยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (ลืมรหัสผ่าน) 

 เป็นปุ่มส้าหรับย้อนกลับไปหน้าจอหลักเว็บไซต์สหกรณ์ฯ 

 เป็นปุ่มส้าหรับเลือกตรวจสอบ/ แสดงรายละเอียดข้อมูล

ต่างๆ ของสมาชิก 

 เป็นปุ่มส้าหรับเลื่อนขึ นไปด้านบนของเว็บไซต์ 

 เป็นปุ่มส้าหรับบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 

 เป็นปุ่มส้าหรับเลือกค้นหาข้อมูลแบบช่วงวันที่ 

 เป็นปุ่มลงทะเบียนส้าหรับสมาชิกที่เข้าใช้งานเว็บไซต์เป็น

ครั งแรก 

 เป็นปุ่มส้าหรับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ส้าหรับสมาชิกที่ลืม

รหัสผ่านเก่า 

 
เป็นปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรายการเรียกเก็บ 
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2 การเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

การเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ ดังนี  
จากหน้าเว็บไซต์หลักของสหกรณ์ฯhttp://suratthsc.com/index ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบสมาชิก” 
ดังนี  

 

รูปภาพที่ 2: แสดงหน้าจอส้าหรับเข้าใช้งานระบบสมาชิกสหกรณ์ 
 

 หลังจากนั นให้ผู้ใช้งานระบุเลขทะเบียนสมาชิก และรหัสผ่าน เพ่ือ Login เข้าสู่ระบบ ดังนี  

- กรอก “รหัสสมาชิก” ของผู้ใช้งาน 
- กรอก “รหัสผ่านสมาชิก” ของผู้ใช้งาน 

- และ กดปุ่ม     เพ่ือเข้าใช้งาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://suratthsc.com/index


 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 

 

 

6 @ Copyright, SO-AT Solution Co., Ltd. All reserved. @ 

3 ลงทะเบียน (Register) 
ในการลงทะเบียนผู้ใช้งานสามารถท้าได้ดังนี  

กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ที่หน้าจอหลักของเว็บไซต์ 

 

รูปภาพที่ 3: แสดงหน้าจอส้าหรับลงทะเบียน 
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ส้าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์เป็นครั งต้องท้าการลงทะเบียนก่อนโดยกดปุ่ม “ตรวจสอบ” 
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

- เลขสมาชิก 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- ชื่อ - นามสกุล 
- วัน/เดือน/ปี เกิด 

หลังจากนั นให้ผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือยืนยันการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่อยู่ในระบบของสหกรณ์ 

 

รูปภาพที่ 4: แสดงแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก 
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เมื่อท้าการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกส้าเร็จ จะแสดงแบบฟอร์มให้กรอกเบอร์โทรศัพท์เพ่ือตรวจสอบ
เบอร์โทรที่กรอกกับเบอร์โทรศัพท์ในระบบของสหกรณ์ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

- เบอร์โทรศัพท ์

หลังจากนั นให้ผู้ใช้กดปุ่ม  เพ่ือยืนยันการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่อยู่ในระบบของสหกรณ์ 

 

รูปภาพที่ 5: แสดงฟอร์มให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ 

เมื่อตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ส้าเร็จแล้ว ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ระบบของสหกรณ์ระบบ
จะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

 

รูปภาพที่ 6: แสดงข้อความเมื่อตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ ส้าเร็จ 

เมื่อได้รับรหัส OTP จะแสดงแบบฟอร์มเพ่ือให้กรอกรหัส OTP เพ่ือตรวจสอบระบบของสหกรณ์ระบบจะ
แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

 

รูปภาพที่ 7: แสดงข้อความรหัส OTP ในเบอร์โทรศัพท์ 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 

 

 

9 @ Copyright, SO-AT Solution Co., Ltd. All reserved. @ 

เมื่อตรวจสอบรหัส OTP ส้าเร็จแล้ว จะแสดงแบบฟอร์มเพ่ือให้ก้าหนดรหัสผ่านระบบของสหกรณ์ระบบจะ
แสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

 

รูปภาพที่ 8: แสดงฟอร์มเพ่ือให้ใส่รหัสที่ได้รับ 

 

รูปภาพที่ 9: แสดงผลข้อความการตรวจสอบรหัส OTP 
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 หลังจากท่ียืนยันรหัส OTP เรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ดังนี  

- ก้าหนดรหัสผ่าน 
- ยืนยันรหัสผ่าน 
- เลือก  ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 

 แล้วให้กดปุ่ม  เพ่ือยันการลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

 

รูปภาพที่ 10: แสดงฟอร์มเพ่ือให้ก้าหนดรหัสผ่าน 

 

รูปภาพที่ 11: แสดงผลการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ 
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4 ลืมรหัสผ่าน (Reset Password) 
ให้ผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” ที่หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 12: แสดงหน้าจอส้าหรับเข้าใช้งานระบบสมาชิกสหกรณ์ 
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กรณีท่ีสมาชิกลืมรหัสผ่านสามารถก้าหนดรหัสผ่านใหม่ได้โดยกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” ระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

- เลขสมาชิก 
- เลขที่บัตรประชาชน 

หลังจากนั นให้ผู้ใช้กดปุ่ม   เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 

 

รูปภาพที่ 13: แสดงแบบฟอร์มกรณี ลืมรหัสผ่าน 
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เมื่อตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ส้าเร็จแล้ว ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ในระบบของสหกรณ์
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

 

รูปภาพที่ 14: แสดงผลการส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ 
 

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ส่งรหัส OTP ในการสมัครจะอ้างอิงกับเบอร์โทรศัพท์ในระบบ Teller ในระบบของ
สหกรณ์ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

 

รูปภาพที่ 15: แสดงผลการส่งรหัส OTP อ้างอิงกับระบบ Teller 
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เมื่อตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ส้าเร็จแล้ว ระบบจะแสดงรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ในระบบของสหกรณ์
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

 

รูปภาพที่ 16: แสดงข้อความรหัส OTP ในเบอร์โทรศัพท์ 
 

เมื่อได้รับรหัส OTP จะแสดงแบบฟอร์มเพ่ือให้กรอกรหัส OTP เพ่ือตรวจสอบในระบบของสหกรณ์ระบบ
จะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

 

รูปภาพที่ 17: แสดงแบบฟอร์มให้กรอกรหัส OTP 
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เมื่อตรวจสอบรหัส OTP ส้าเร็จแล้ว จะแสดงแบบฟอร์มเพ่ือให้ก้าหนดรหัสผ่านในระบบของสหกรณ์ระบบ
จะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูล ดังนี  

 

รูปภาพที่ 18: แสดงผลการตรวจสอบรหัส OTP 

 

รูปภาพที่ 19: แสดงแบบฟอร์มให้ก้าหนดรหัสผ่านใหม่ 

 

รูปภาพที่ 20: แสดงผลการก้าหนดรหัสผ่านใหม่ 
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5 หน้าหลัก 

หน้าหลักมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี  
1) เมนูต่างๆ 

- ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ทะเบียนหุ้น 
- เงินกู ้
- เงินฝาก 
- รายการเรียกเก็บ 
- การค ้าประกัน 
- ประกันชีวิต 
- ปันผล/ เฉลี่ยคืน 
- เปลี่ยนรหัสผ่าน 
- ผู้รับโอนผลประโยชน์ 
- สวัสดิการสมาชิก 
- ออกจากระบบ 
- กลับไปหน้าหลัก 

2) ตราสัญลักษณ์ และชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3) ส่วนเนื อหา (Page Body) 
4) ปุ่มย้อนกลับไปหน้าหลักเว็บไซต์สหกรณ์ฯ (Back Home) 

 

รูปภาพที่ 21: แสดงหน้าจอ “หน้าหลัก” 
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5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิกต่างๆ ดังนี  
ส่วนที่ 1 
- ชื่อ – สกุล 
- เลขทะเบียน 
- เลขที่บัตรประชาชน 
- วันเกิด 
- วันที่เป็นสมาชิก 
- หน่วยงาน 
- หน่วยเลือกตั ง 
- ที่อยู่ปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 
- เงินฝาก 
- เงินกู ้
- ทุนเรือนหุ้น 
- เรียกเก็บรายเดือน/ พิมพ์ใบเสร็จ 

 

รูปภาพที่ 22: แสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก 
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5.2 ทะเบียนหุ้น 
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทะเบียนหุ้นได้ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 23: แสดงการค้นหาข้อมูลทะเบียนหุ้น 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลหุ้นของสมาชิก ดังนี  
รายการช้าระหุ้น 
- หุ้นสะสมรวม 
- ส่งหุ้นรายเดือน 
- งวดล่าสุด 

รายละเอียดการช้าระหุ้น 
- วันที่ 
- งวด 
- จ้านวนเงิน 
- หุ้นสะสม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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หลังจากนั นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า และสามารถกดปุ่ม  
เพ่ือเลื่อนขึ นไปด้านบนสุดของหน้าจอเว็บ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 24: แสดงรายละเอียดข้อมูลหุ้นของสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.3 เงินกู้ 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลเงินกู้ของสมาชิกแต่ละสัญญา ดังนี  
- เลขที่สัญญา 
- วันที่เริ่มสัญญา 
- วงเงินอนุมัติ 
- ยอดคงเหลือ 
- ช้าระงวดละ 

ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการช้าระเงินกู้แต่ละสัญญาได้ 

 

รูปภาพที่ 25: แสดงรายละเอียดข้อมูลเงินกู้ของสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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ผู้ใช้งานสามารถค้นหารายละเอียดความเคลื่อนไหวเงินกู้ได้ ดังนี  

ระบบจะแสดงรายละเอียดความเคลื่อนไหวเงินกู้ ดังนี  

- เลขที่สัญญา 
- ยอดคงเหลือ 

รายละเอียดการช้าระหุ้น 
- วันที่ท้ารายการ 
- งวด 
- ต้น 
- ดอกเบี ย 
- คงเหลือ 

ผู้ ใ ช้ ง านสามารถค้ นหา  แล ะตรวจสอบรายการ เ งิ นกู้ ไ ด้ โ ดย เลื อก  วั น / เ ดื อน /ปี 

 ที่ต้องการตรวจสอบ กดปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับไปหน้าจอก่อน
หน้า และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือเลื่อนขึ นไปด้านบนสุดของหน้าจอเว็บ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 26: แสดงรายละเอียดข้อมูลรายการเคลื่อนไหวเงินกู้ 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.4 เงินฝาก 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลเงินฝาก ดังนี  
- เลขที่บัญชี 
- ยอดคงเหลือ 
- ชื่อบัญชี 
- อัตราดอกเบี ยสะสม 

ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดความเคลื่อนไหวรายการเงินฝาก
ของสมาชิก 

 

รูปภาพที่ 27: แสดงรายละเอียดข้อมูลเงินฝากของสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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ระบบจะแสดงรายละเอียดความเคลื่อนไหวเงินฝาก ดังนี  

- เลขที่บัญชี 
- วันที่เปิดบัญชี 
- ชื่อบัญชี 
- ประเภทบัญชี 
- ยอดเงินที่ถอนได ้
- ยอดคงเหลือ 
- รายการ ฝาก/ถอน 

ผู้ ใช้ ง านสามารถค้นหา และตรวจสอบรายการ เงิน ฝากได้ โดย เลื อก วัน/ เดื อน/ปี 

 ที่ต้องการตรวจสอบ และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับ
ไปหน้าจอก่อนหน้า และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือเลื่อนขึ นไปด้านบนสุดของหน้าจอเว็บ ดังนี  

 

 

รูปภาพที่ 28: แสดงรายละเอียดข้อมูลรายการเคลื่อนไหวเงินฝาก 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.5 รายการเรียกเก็บ 
สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการเรียกเก็บได้โดยเลือกที่รายการเดือน / ปี ระบบจะแสดงรายละเอียด

รายการเรียกเก็บ ดังนี  

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลรายการเรียกเก็บของสมาชิก ดังนี  
- วันที่ใบเสร็จ 
- เลขที่ใบเสร็จ 
- เงินที่เรียกเก็บ 
- จ้านวนรายการ 

แล้วกดปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือกดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบเสร็จการช้าระ 
ดังนี  

 

รูปภาพที่ 29: แสดงหน้าจอรายการเรียกเก็บ 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลรายการเรียกเก็บของสมาชิก ดังนี  

 ส่วนที่ 1 
- วันที่ใบเสร็จ 
- เลขที่ใบเสร็จ 
- เงินที่เรียกเก็บ 
- จ้านวนรายการ 

ส่วนที่ 2 
- ล้าดับ 
- ประเภท 
- เงินต้น 
- ดอกเบี ย 
- เงินเรียกเก็บ 

สามารถกดปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบเสร็จการช้าระ ดังนี  
 

 

รูปภาพที่ 30: แสดงรายละเอียดข้อมูลรายการเรียกเก็บของสมาชิก 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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สมาชิกสามารถพิมพ์เอกสารเป็น PDF ได้โดยกดปุ่ม  ระบบจะแสดงรายละเอียด ดังนี  

- วันที่ใบเสร็จ 
- ใบเสร็จเลขที ่
- เลขที่สมาชิก 
- ดอกเบี ยสะสม 
- ได้รับเงินจาก (ชื่อ - สกุล) 
- หน่วยงาน/สังกัด 
- ท้าประกันชีวิตโครงการ 
- ดอกเบี ยสะสม 
- รายการช้าระ 
- งวดที่ 
- เงินต้น 
- ดอกเบี ย 
- จ้านวนเงิน 
- คงเหลือ 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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รูปภาพที่ 31: แสดงรายละเอียดข้อมูลใบเสร็จรับเงิน 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.6 ค ้าประกัน 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลค ้าประกันของสมาชิก ดังนี  

 ค ้าประกันสัญญาเงินกู้ (ค ้าประกันบุคคลอ่ืน) 
- เลขที่สัญญา 
- ชื่อ – สกุลผู้กู ้
- ยอดคงเหลือ 
- วงเงินกู้ 

หลักประกันเงินกู้ (บุคคลอ่ืนค ้า) 
- เลขที่สัญญา 
- รายละเอียด (ชื่อ-สกุล ผู้ค ้า) 
- ยอดคงเหลือ 
- วงเงินค ้า 

สามารถกดปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือเลื่อนขึ นไปด้าน
บนสุดของหน้าจอเว็บ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 32:  แสดงรายละเอียดข้อมูลค ้าประกันของสมาชิก 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.7 ประกันชีวิต 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลประกันชีวิต ดังนี  
- ประเภทประกันชีวิต 
- วันที่สมัคร 
- ชื่อผู้เอาประกัน 
- ทุนประกัน 
- เงินประกันค้างจ่าย 
- วันที่หมดประกัน 

สามารถกดปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือเลื่อนขึ นไปด้าน
บนสุดของหน้าจอเว็บ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 33:  แสดงรายละเอียดข้อมูลประกันชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.8 ปันผลเฉลี่ยคืน 

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลปันผลของสมาชิก ดังนี  
- ปี พ.ศ. 
- รวมจ่ายเงินปันผล (บาท) 
- เงินปันผล (บาท) 
- เงินเฉลี่ยคืน (บาท) 

 

รูปภาพที่ 34:  แสดงรายละเอียดข้อมูลปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.9 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยก้าหนดข้อมูล ดังนี  
- รหัสผ่านเดิม 
- รหัสผ่านใหม่ 
- ยืนยันรหัสผ่านใหม่ 

หลังจากนั นให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 35: แสดงหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.10 ผู้รับผลประโยชน ์

ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก ดังนี  
- ชื่อ - สกุล  
- ความสัมพันธ์ 

สามารถกดปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือเลื่อนขึ นไปด้าน
บนสุดของหน้าจอเว็บ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 36: แสดงรายละเอียดข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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5.11 สวัสดิการสมาชิก 

ให้ผู้ใช้งานกดเลือกแท็บที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิก ดังนี  
- วันที่เป็นสมาชิก 
- วันที่อนุมัติสวัสดิการ 
- อายุสมาชิก (ปี/เดือน) 
- จ้านวนเงินอนุมัต ิ
- หมายเหตุ 

สามารถกดปุ่ม  เพ่ือย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้า และสามารถกดปุ่ม  เพ่ือเลื่อนขึ นไปด้าน
บนสุดของหน้าจอเว็บ ดังนี  

 

รูปภาพที่ 37:  ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดข้อมูลสวัสดิการ 

 

หมายเหตุ:: 
   ระบบจะแสดงรายละเอียดสวัสดิการแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป 

 

 

 

 

 



 

 
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสมาชิก (Web Member) 
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6 AD Sync 
เจ้าหน้าที่สามารถท้าการซิงค์ (Sync) หรืออัพเดทข้อมูลสมาชิกขึ นบนเว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูล

สมาชิกได้โดยคลิก ดังนี  

 
รูปภาพที่ 38:แสดง Shortcut ระบบปรับปรุงข้อมูลบนเว็บ (WebUpdate) 

หลังจากที่ดับเบิ ลคลิกที่ Shortcut ระบบปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ระบบจะแสดงรายละเอียดท้างาน
ทุก 5 นาที โดยจะมีเวลาแสดงการท้างาน ที่ อัพเดท ครั งถัดไป  

 

 
รูปภาพที่ 39:แสดงหน้าจอปรับปรุงข้อมูลบนเว็บ (Web Update) 

 

หมายเหตุ: 

     เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ควรท้าการซิงค์ (Sync) ข้อมูลทุกวันเพื่ออัพเดทข้อมูลสมาชิกบนเว็บให้เป็นข้อมูล
ล่าสุด 
 


