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1. การสมัครเข
าใช
งาน การเข
าสู�โปรแกรมระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก สามารถเข
าใช
งานผ�านเว็บไซด� http://smart4m.cad.go.th/smart_member/ สําหรับการใช
งานครั้งแรกผู
ใช
งานต
องสมัครใช
งาน โดย 1.1 เลือกสหกรณ�ท่ีผู
ใช
งานเปFนสมาชิก 1.2 ระบุรหัสบัตรประชาชน 1.3 ระบุอีเมล  1.4 ระบุรหัสผ�าน  บันทึก    เพ่ือสร
างผู
ใช
งาน ดังรูปท่ี 1 การสมัครใช
งานระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก  

  รูปท่ี 1 การสมัครใช
งานระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก       
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 กลุ�มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร� ศูนย�เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

เม่ือผู
ใช
งานสมัครใช
งานบันทึกข
อมูลเรียบร
อยแล
วจะแสดงดังรูปท่ี 2 การยอมรับเง่ือนไขการใช
งาน 

 รูปท่ี 2 การยอมรับเง่ือนไขการใช
งาน  เม่ือผู
ใช
งานสมัครใช
งานยอมรับเง่ือนไขเรียบร
อยแล
วจะแสดงดังรูปท่ี 3 การสมัครเข
าใช
งานสําเร็จ 
 รูปท่ี 3 การสมัครเข
าใช
งานสําเร็จ    
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2. การเข
าใช
งาน 2.1 ผู
ใช
งานเลือกสหกรณ�ท่ีเปFนสมาชิก ระบุเลขบัตรประชาชน หรือรหัสสมาชิก ลันรหัสผ�านเพ่ือเข
าสู�ระบบ 2.2 กดปุJม    เพ่ือเข
าสู�ระบบสอบถามข
อมูลสมาชิกดังรูปท่ี 3 การเข
าสู�ระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก                     รูปท่ี 3 การเข
าสู�ระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก         



ระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก (SmartMember) 4  
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2.3  เม่ือผู
ใช
งานทําการ Login เข
าสู�ระบบเรียบร
อย จะปรากฏหน
าจอฐานะทางการเงินของสมาชิก ณ วันท่ีทําการUp Load ข
อมูล หรือเลือก ปุJม “บัญชีของฉัน” โดยระบบจะแสดงรายการธุรกรรมท้ังหมดของสมาชิกท่ีทํากับสหกรณ�ในภาพรวม  เช�น รายการยอดคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวล�าสุดของธุรกรรมทางการเงิน กราฟแสดงการเปรียบเทียบ รายละเอียดเงินรับฝาก สัญญาเงินกู
 และภาระคํ้าประกัน ดังรูปท่ี 4 ข
อมูลฐานะทางการเงินของสมาชิก                           รูปท่ี 4 ข
อมูลฐานะทางการเงินของสมาชิก    
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3. หน
าเมนูหลัก  แสดงชื่อสมาชิก รหัสสมาชิก และเมนูสําหรับการเรียกดูรายละเอียดแต�ละรายการ ดังรูปท่ี 5 เมนูหลัก             รูปท่ี 5 เมนูหลัก 4. รายการหุ
นของฉัน แสดงรายการยอดคงเหลือของทุนเรือนหุ
น รวมท้ังรายการเคลื่อนไหว ทุนเรือนหุ
น เช�น รายการรับค�าหุ
นประจํางวด รายการซ้ือหุ
นเพ่ิมระหว�างปY ดังรูปท่ี 6 หุ
นของฉัน           รูปท่ี 6 หุ
นของฉัน   
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5. รายการเงินรับฝากของฉัน แสดงรายการยอดคงเหลือเงินรับฝาก แยกตามรายบัญชีของสมาชิก ดังรูปท่ี 7 เงินรับฝากของฉัน           รูปท่ี 7 เงินรับฝากของฉัน - เม่ือเลือกบัญชีเงินรับฝาก ระบบจะแสดงรายการเคลื่อนไหว เช�น รายการฝาก - ถอน รายการทบดอกเบ้ีย ดังรูปท่ี 8 รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินรับฝาก            รูปท่ี 8 รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินรับฝาก   
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6. รายการเงินกู
ของฉัน แสดงรายการเคลื่อนไหวท่ีสมาชิกมาติดต�อกับสหกรณ� เช�น รายการชําระค�าหุ
น รายการฝาก-ถอนเงินรับฝาก รายการชําระเงินกู
 และรายการคํ้าประกัน ดังรูปท่ี 9 เงินกู
ของฉัน        รูปท่ี 9 เงินกู
ของฉัน  รูปท่ี 9 เงินกู
ของฉัน - เม่ือเลือกสัญญาเงินกู
 ระบบแสดงรายการเคลื่อนไหว เช�น รายการจ�ายเงินกู
 รายการรับชําระ ดังรูปท่ี 10 รายการเคลื่อนไหวเงินกู
รายสัญญา            รูปท่ี 10 รายการเคลื่อนไหวเงินกู
รายสัญญา          
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7. รายการคํ้าประกันของฉัน แสดงรายการภาระคํ้าประกันของสมาชิกแบบรายสัญญา ดังรูปท่ี 11  คํ้าประกันของฉัน           รูปท่ี 11 คํ้าประกันของฉัน 8. การเปลี่ยนรหัสผ�าน ใช
สําหรับการเปลี่ยนรหัสผ�าน โดยระบุรหัสเดิมท่ีใช
เข
าสู�ระบบ ระบุรหัสใหม�ท่ีต
องการเปลี่ยน และระบุยืนยันรหัสใหม�ท่ีต
องการเปลี่ยนอีกครั้ง เม่ือเรียบร
อยแล
ว กดปุJม เปลี่ยนรหัสผ�าน โดระบบจะทําการบันทึกรหัสใหม�ท่ีต
องการใช
ให
 ดังรูปท่ี 12 เปลี่ยนรหัสผ�าน       รูปท่ี 12 เปลี่ยนรหัสผ�าน      
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9. หลังจากได
เข
าใช
งานครั้งแรกแล
ว เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข
าใช
งานในครั้งถัดไปสามารถเพ่ิมไอคอนระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก (SmartMember) ได
ดังนี้ 9.1 ระบบปฏิบัติการ IOS 
• เม่ือออกจากระบบ SmartMember จะปรากฏหน
าจอ ระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก (SmartMember) ให
เลือกปุJม  เพ่ือทําการเพ่ิมไอคอน ดังรูปท่ี 13 การเพ่ิมไอคอน 

 รูปท่ี 13 การเพ่ิมไอคอน 
• จะปรากฏหน
าจอ เพ่ิมไปยังรายการโปรด ให
เลือกปุJม  เพ่ิมไปยังรายการโปรด ดังรูปท่ี 14 การเพ่ิมไปยังรายการโปรด  
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 รูปท่ี 14 การเพ่ิมไปยังรายการโปรด 
• จะปรากฏหน
าจอ เพ่ิมไปยังหน
าจอโฮม ให
เลือกปุJมเพ่ิม ดังรูปท่ี 15 หน
าจอเพ่ิมไปยังหน
าจอโฮม 

 รูปท่ี 15 หน
าจอเพ่ิมไปยังหน
าจอโฮม  
• เม่ือทําการเพ่ิมไอคอนไปยังหน
าจอโฮมเสร็จเรียบร
อยแล
ว ไอคอนจะปรากฏอยู�บนหน
าจอหลัก ดังรูปท่ี 16 ไอคอนบนหน
าจอ   
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 รูปท่ี 16 ไอคอนบนหน
าจอ  9.2 ระบบปฏิบัติการ Android 
• เม่ือออกจากระบบ SmartMember จะปรากฏหน
าจอ ระบบสอบถามข
อมูลสมาชิก (SmartMember) ให
เลือกปุJม  เพ่ือทําการเพ่ิมไอคอน ดังรูปท่ี 17 การเพ่ิมไอคอน  

 รูปท่ี 17 การเพ่ิมไอคอน  
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• จะปรากฏหน
าจอ เพ่ิมไปยังหน
าจอหลัก ให
เลือก เพ่ิมไปยังหน
าจอหลัก ดังรูปท่ี 18 การเพ่ิมไปยังหน
าจอหลัก 

 รูปท่ี 18 การเพ่ิมไปยังหน
าจอหลัก 
• จะปรากฏหน
าจอ เพ่ิมไปยังหน
าจอหลัก ให
เลือกปุJมเพ่ิม ดังรูปท่ี 19 หน
าจอเพ่ิมไปยังหน
าจอหลัก  

 รูปท่ี 19 หน
าจอเพ่ิมไปยังหน
าจอหลัก  
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• เม่ือทําการเพ่ิมไอคอนไปยังหน
าจอหลักเสร็จเรียบร
อยแล
ว ไอคอนจะปรากฏอยู�บนหน
าจอหลัก ดังรูปท่ี 20ไอคอนบนหน
าจอ   

 รูปท่ี 20 ไอคอนบนหน
าจอ 


