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การเขาสูหนาจอ 

1. คลิกไอคอน “Internet Explorer”    หนาจอจะแสดงหนาใหใส URL ของระบบ 

 

2. ใส URL ระบบ  http:// http://61.19.100.99  เพื่อเขาสูหนาจอเขาสูระบบ 

3. คลิกปุม “Enter”  จะแสดงหนาจอเขาสูระบบ 

 

การเขาสูระบบ  

 

1. ใส“Username” และ “Password” ของผูใชงานเทาน้ัน (หากมีปญหาไมสามารถเขาใชงานระบบได เชน ไมมีรหัส

ผูใชงานในระบบ หรือสิทธ์ิผูใชงานไมถูกตอง กรุณาติดตอผูดูแลระบบ) 

2. คลิกปุม “เขาสูระบบ”   ระบบแสดงหนาแรก 

  

http://61.19.100.99/
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 ระบบงานใบสมัคร อปพร. 1.

 เมนูใบสมคัร อพปร. กรณีไมมขีอมูลสมาชิก อปพร. ในระบบ 

 

การเพ่ิมขอมลูสมาชิก อปพร. 

1. กดเลือกเมนู ใบสมัคร อปพร. ระบบแสดงหนาจอ 

 

2. คลิกปุม    

3. ระบุขอมูลที่ตองการกรอก ดังรูป 
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4. ระบุขอมูลศูนย อปพร. ใหตรงกับภูมิลําเนา 

5. ระบุวันที่สมัคร อปพร. 

6. เสียบบัตรประชาชน เขาเครื่องอานขอมูลบัตร 

7. กดปุม  ระบบแสดงขอมูล ดังน้ี 

- ช่ือ นามสกุล 

- หมายเลขบัตรประชาชน 

- ที่อยุตามภูมิลําเนา 
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8. ระบุขอมูลรายละเอียดของ บิดา-มารดา ดังรูป 
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9. ระบุขอมูลที่อยุปจจุบัน  

- กรณีที่ที่อยูปจจุบันเปนที่อยูเดียวกับทะเบียนบาน กดปุม   ระบบจะดึงขอมูล

ที่อยุตามทะเบียนบานมาแสดง 

- กรณีที่อยูปจจุบันไมตรงกับทะเบียนบาน กรอกขอมูล ดังน้ี 

 

10. ระบุขอมูลผูรับรอง เสียบบัตรประชาชนของผูรับรอง กดปุม  ระบบดึง

ขอมูล ช่ือที่อยูของผูรับรองมาแสดง ดังน้ี 

 

11. การเพิ่มรูปหรือเอกสารการสมัคร 

กรณีที่ตองการเพิ่มไฟลขอมูลในระบบ ทําตามขั้นตอน ดังน้ี 

 

- กดปุม  เพื่อเลือกไฟลที่ตองการ 

- เม่ือเลือกไฟล ขอมูลเขาระบบแลว กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลเขาระบบ 

12. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”     เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ 

หากไมตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

13. กรณีกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะแสดงขอความ “กรุณากรอกขอมูล” หรือ กรณีที่ไมมีการเลือกขอมูล 

ระบบจะแสดงขอความ “กรุณาเลือกขอมูล” 

14. กรณีกรอกขอมูลศูนย อปพร.ไมตรงกับภุมิลําเนา ระบบจะแสดงหนาจอเตือน ดังน้ี 
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การแกไขขอมูลสมาชิก อปพร. 

 

1. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

 

2. แกไขขอมูลที่ตองการ 

3. คลิกปุม “บันทึก”   
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การดูขอมูลสมาชิก อปพร. 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

การลบขอมูลสมาชิก อปพร. 

 

1. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

javascript:doCmd('doDelete',
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 เมนูคัดเลือกผูสมัคร อปพร. 

 

การเพ่ิมขอมลูผูสมัคร อปพร. 

1. กดเลือกเมนู คัดเลือกผูสมัคร อปพร. 

 

2. คลิกปุม    ระบบแสดงหนาจอ 
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3. กดเลือกผูสมัคร ดังรูป 

 

4. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”     เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ 

หากไมตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

 

การแกไขขอมูลผูสมคัร อปพร. 

 

1. คลิกปุม      ระบบแสดงหนาจอ 
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2. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข  

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

4. แกไขขอมูลที่ตองการ 

5. คลิกปุม “บันทึก”   
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การดูขอมูลผูสมัคร อปพร. 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

2. คลิกปุม  
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3. ระบบแสดงหนาจอ 
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การลบขอมูลผูสมัคร อปพร. 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

2. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

3. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
 

4. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 15 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 ระบบงานทะเบียนประวัติ อปพร. 2.

 เมนูประวัติ อปพร. กรณีมขีอมูล อปพร. ในระบบ 

 

การแกไขขอมูลประวัติอปพร.  

 

1. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 16 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 

2. แกไขขอมูลที่ตองการ 

3. คลิกปุม “บันทึก”   

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 17 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การดูขอมูลประวัติอปพร. 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 18 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การลบขอมูลประวัติอปพร. 

 

1. คลิกปุม  ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการลบขอมูล 

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 

 เมนู อปพร.ดีเดน 

 

การเพ่ิมขอมลู อปพร. ดีเดน 

1. กดเลือกเมนู คัดเลือกผูสมัคร อปพร. 
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 19 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

2. คลิกปุม    ระบบแสดงหนาจอ 

 

3. ระบุปและจังหวัด 

 

4. คลิกปุม    เพื่อเลือกผูสมัคร อปพร. 

 

5. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”     เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ 

หากไมตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 20 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การแกไข/เพ่ิม/ลบ ขอมูลอปพร. ดีเดน 

 

1. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

2. การแกไขขอมูล อปพร.ดีเดน คลิกปุม   ระบบแสดงหนาจอใหเลือก อปพร. 

 

3. การเพิ่มขอมูล อปพร.ดีเดน คลิกปุม  ระบบแสดงหนาจอใหเลือก อปพร.  

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 21 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

4. การลบ ขอมูล อปพร.ดีเดน คลิกปุม  ระบบแสดง pop up ใหยืนยันการลบขอมูล 

 

5. คลิกปุม “บันทึก”   

 

การดูขอมูล อปพร. ดีเดน 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

 

การลบขอมูลผูสมัคร อปพร.ดีเดน 

 

1. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 22 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 ระบบงานยายสังกัด อปพร. 3.

 เมนูยายออก 

 

 

การเพ่ิมขอมลูยายออก 

1. กดเลือกเมนูยายออก 

 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 23 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

2. คลิกปุม    ระบบแสดงหนา ดังรูป 

 

3. คลิกปุม   ระบบแสดง pop up ใหเลือก อพปร.ที่ตองการยายออก 

 
 

4. กรอกขอมูลวันที่ตองการยายออก 

5. กรอกขอมูลศูนย อปพร. ที่ตองการยายเขา 

6. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”   เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ หาก

ไมตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

7. กรณีกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะแสดงขอความ “กรุณากรอกขอมูล” หรือ กรณีที่ไมมีการเลือกขอมูล ระบบ

จะแสดงขอความ “กรุณาเลือกขอมูล” 

 

 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 24 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การแกไขขอมูลยายออก 

 

1. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

 

2. แกไขขอมูลที่ตองการ 

3. คลิกปุม “บันทึก”   

 

การดูขอมูลยายออก 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 25 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การลบขอมูลยายออก 

 

1. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 

 เมนูยายเขา 

 

การดูขอมูลยายเขา 
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 26 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

การอนุมัติยายเขา 

 

1. คลิกปุม “อนุมัติ”    

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการยายเขา 

 

 

3. คลิกปุม     เพื่อยืนยันการยายเขา ถาไมตองการอนุมัติ ใหคลิกปุม   

4. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการอนุมัติ  

 
 

5. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 27 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 ระบบงานหลักสูตรการฝกอบรม 4.

 เมนูระบบงานสรางหลักสูตร 

 

 

การเพ่ิมขอมลูหลักสูตร 

1. กดเลือกเมนู สรางหลักสูตร 

 
 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 28 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

2. คลิกปุม    ระบบแสดงหนา ดังรูป 

 
3. กรอกขอมูลการสรางหลักสูตร 

4. การเพิ่มไฟลเอกสารการอบรม 

กรณีที่ตองการเพิ่มไฟลขอมูลในระบบ ทําตามขั้นตอน ดังน้ี 

 

- กดปุม  เพื่อเลือกไฟลที่ตองการ 

- เม่ือเลือกไฟล ขอมูลเขาระบบแลว กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลเขาระบบ 

5. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”   เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ หากไม

ตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

6. กรณีกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะแสดงขอความ “กรุณากรอกขอมูล” หรือ กรณีที่ไมมีการเลือกขอมูล ระบบจะ

แสดงขอความ “กรุณาเลือกขอมูล” 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 29 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การแกไขขอมูลหลักสูตร 

 

1. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

2. แกไขขอมูลที่ตองการ 

3. คลิกปุม “บันทึก”   

 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 30 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การดูขอมูลหลักสูตร 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

 

การลบขอมูลหลักสูตร 

 
1. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 

javascript:doCmd('doDelete',


 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 31 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 เมนูระบบงานรายละเอียดผูเขาสมัครหลักสูตร 

 

การเพ่ิมขอมลูผูเขาสมัครหลักสูตร 

1. กดเลือกเมนูรายละเอียดผูเขาหลักสูตร 

 

2. คลิกปุม    ระบบแสดงหนา ดังรูป 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 32 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

3. เลือกผูเขาสมัครหลักสูตร   หนารายช่ือที่ตองการ 

4. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”   เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ หากไม

ตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

 

 

การดูขอมูล อปพร.ท่ีสมัครเขาหลักสูตร 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการขอมูล อปพร.ที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 33 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

2. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในช่ือ อปพร.ที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

การลบขอมูล อปพร.ท่ีเขาสมัครหลักสูตร 

 

1. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 34 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การเพ่ิมขอมลูบุคคลภายนอกท่ีสมัครเขาหลักสูตร 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการขอมูล อปพร.ที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

2. คลิกปุม “เพิ่มผูอบรม”   ในช่ือ อปพร.ที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการเพิ่มขอมูล 

 

3. เพิ่มขอมูลโดยการใชเครื่องอานบัตรประชาชน 

- เสียบเครื่องเขาเครื่องอานบัตร 

- คลิกปุม   

4. ระบบแสดงหนาจอ 

 

5. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”   เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ หากไม

ตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 35 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การแกไขขอมูลบุคคลภายนอกท่ีสมัครเขาหลักสูตร อปพร. 

 

1. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

2. แกไขขอมูลที่ตองการ 

3. คลิกปุม “บันทึก”   

 

การลบขอมูลบคุคลภายนอกท่ีสมัครเขาหลักสูตร อปพร. 

 

1. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การออกรายงานรายละเอียดผูเขาสมคัรหลักสูตร 

 

1. กดปุม   เพื่อออกรายงาน ระบบแสดงรายงาน excel ดังรูป 

 

 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 ระบบงานการบันทึกใชคําสั่ง 5.

 เมนูระบบงานการบันทึกการใชคาํสั่ง 

 

การเพ่ิมขอมลูการบนัทึกการใชคาํสั่ง 

1. กดเลือกเมนูบันทึกการใชคําส่ัง 

 

2. คลิกปุม    ระบบแสดงหนา ดังรูป 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 38 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

3. กรอกขอมูล 

4. กรณีที่ตองการเพิ่มไฟลขอมูลในระบบ ทําตามขั้นตอน ดังน้ี 

 

- กดปุม  เพื่อเลือกไฟลที่ตองการ 

- เม่ือเลือกไฟล ขอมูลเขาระบบแลว กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลเขาระบบ 

5. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”     เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ 

หากไมตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

6. กรณีกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะแสดงขอความ “กรุณากรอกขอมูล” หรือ กรณีที่ไมมีการเลือกขอมูล ระบบ

จะแสดงขอความ “กรุณาเลือกขอมูล” 

 

การเพ่ิมขอมลูผูเก่ียวของ 

1. กดเลือกเมนูรายละเอียดการบันทึกการใชคําส่ัง 

 

2. คลิกปุม    ระบบแสดงหนา ดังรูป 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 39 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

3. เลือกผูเก่ียวของ   หนารายช่ือที่ตองการ 

4. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”   เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ หากไม

ตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

การแกไขขอมูลการบนัทึกการใชคาํสั่ง 

 

1. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 

2. แกไขขอมูลที่ตองการ 

3. คลิกปุม “บันทึก”   

 

การลบขอมูลผูเก่ียวของ 

 

1. คลิกปุม “ลบขอมูลผูเก่ียวของ”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
หนาที่ 40 

  

บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การดูรายละเอียดการบนัทึกการใชคาํสั่ง 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการขอมูล อปพร.ที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การดูขอมูลการบันทึกการใชคาํสั่ง 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

การลบขอมูลการบันทึกการใชคาํสั่ง 

 

1. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 
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คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การออกรายงานรายละเอียดการบันทึกการใชคาํสั่ง 

 

1. กดปุม   เพื่อออกรายงาน ระบบแสดงรายงาน excel ดังรูป 

 
 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 ระบบงานนําเขาขอมูล 6.

 เมนูนําเขาขอมูล 

 

การเพ่ิมนาํเขาขอมูล 

1. กดเลือกเมนูนําเขาขอมูล 

 

2. กรอกขอมูล ดังรูป 

 
- จังหวัด   -   ประเภทศูนย อปพร. 

- อําเภอ   -   ช่ือศูนย อปพร. 

- ตําบล 

3. การอัพโหลดไฟลขอมูลในระบบ ทําตามขั้นตอน ดังน้ี 

- กดปุม  เพื่อเลือกไฟล EXCEL ที่ตองการ 

- เม่ือเลือกไฟล ขอมูลเขาระบบแลว กดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลเขาระบบ ดังรูป 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 

4. เม่ืออัพโหลดไฟลเรียบรอยแลว กดปุม    

5. ระบบแสดงหนาจอ 

 

6. รูปแบบเอกสาร file excel ที่ทําการอัพโหลด (สามารถดาวนโหลดไดจากเมนู Download ในระบบ

สารสนเทศ) 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 ระบบงานขอมูลมูลนิธิ 7.

 เมนูรายละเอียดขอมูลมลูนิธ ิ

 

การเพ่ิมขอมลูมูลนิธ ิ

 

1. คลิกเลือกเมนู รายละเอียดขอมูลมูลนิธิ 

2. คลิกปุม  “เพิ่มขอมูล” 

 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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3. กรอกรายละเอียดขอมูลมูลนิธิ 

4. เม่ือกรอกขอมูลรายละเอียดมูลนิธิเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”    เพื่อเปนการบันทึกขอมูล 

หากไมตองการบันทึกขอมูลใหคลิกปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

 

5. หลังจากคลิกปุม “บันทึก” แลว ระบบแสดงขอความแจงวา “บันทึกขอมูลเรียบรอย” ใหคลิกปุม   

เพื่อยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
155/10 ถ.สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การแกไข/ปรับปรุงขอมูลมลูนิธ ิ

 

1. คลิกเลือกเมนู รายละเอียดขอมูลมูลนิธิ 

2. คลิกปุม  “แกไข” ในรายการที่ตองการแกไข/ปรับปรุง 

 

3. กรอกขอมูลรายละเอียดที่ตองการแกไข 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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4. เม่ือกรอกขอมูลที่ตองการแกไขเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”    เพื่อเปนการบันทึกขอมูล หาก

ไมตองการบันทึกขอมูลใหคลิกปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังหนาจอหลักใหอัตโนมัติ  

5. หลังจากคลิกปุม “บันทึก” แลว ระบบแสดงขอความแจงวา “บันทึกขอมูลเรียบรอย” ใหคลิกปุม   

เพื่อยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง 

การดูขอมูลมูลนิธ ิ

 

1. คลิกเลือกเมนู รายละเอียดขอมูลมูลนิธิ 

2. คลิกปุม “ดูขอมูล”  ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอของขอมูลมาให 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

การลบขอมูลมลูนิธ ิ

 

1. คลิกเลือกเมนู รายละเอียดขอมูลมูลนิธิ 

2. คลิกปุม “ลบขอมูล”  ในรายการที่ตองการจะลบ  

 

3. ระบบแสดงขอความแจงวา “ยืนยันการลบขอมูล” ใหคลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไม

ตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

 

 

  

javascript:doCmd('doDelete',


 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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 ระบบงานขอมูลศูนย อปพร. 8.

 

 การเพ่ิมขอมลูศูนย อปพร. 

 

1. คลิกเลือกเมนูตามประเภท อปพร. ที่ตองการเพิ่มขอมูล 

2. คลิกปุม  “เพิ่มขอมูล” 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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โทร. 02-661-6609-10, แฟกช. 02-261-5774 

 

 

3. อออกรอกรายละเอียดขอ อปพร. 

4. เม่ือใสขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกปุม “บันทึก”     เพื่อเปนการบันทึกขอมูลในระบบ หากไม

ตองการบันทึกรายการใหคลิกที่ปุม “กลับไป”  ระบบจะกลับไปยังบันทึกหนาจอหลักใหอัตโนมัติ 

5. กรณีกรอกขอมูลไมครบ ระบบจะแสดงขอความ “กรุณากรอกขอมูล” หรือ กรณีที่ไมมีการเลือกขอมูล ระบบจะ

แสดงขอความ “กรุณาเลือกขอมูล” 

 การแกไขขอมูลศูนย อปพร. 

 

1. คลิกปุม “แกไข”  หลังรายการที่ตองการแกไข ระบบจะแสดงหนาจอการแกไขขอมูล 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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2. แกไขขอมูลที่ตองการ 

3. คลิกปุม “บันทึก”   

 

 การดูขอมูลขอมูลศูนย อปพร. 

 

1. คลิกปุม “ดูขอมูล”   ในรายการที่ตองการ ระบบจะแสดงหนาจอการดูขอมูล 

 

 การลบขอมูลขอมลูศูนย อปพร. 

 

1. คลิกปุม “ลบขอมูล”     

2. ระบบจะแสดงหนาตางยืนยันการลบขอมูล  

 
 

3. คลิกปุม      เพื่อยืนยันการลบขอมูล ถาไมตองการลบใหคลิกปุม  เพื่อยกเลิกการลบขอมูล 

javascript:doCmd('doDelete',


 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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 เมนูดาวนโหลด 

 

การดาวนโหลด 

1. คลิกเลือกเมนูดาวนโหลด 

 

2. คลิกปุม    ตามเอกสารที่ตองการดาวนโหลด 

3. ระบบแสดงการโหลดไฟล 

 

  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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ภาคผนวก   คูมือการติดต้ังเครื่องอานบัตรสมารตการด Identiv CLOUD 2700RB 

 การดาวนโหลดโปรแกรมและ extract file 

1. กดเลือกเมนู ดาวนโหลด แสดงหนาจอ ดังรูป 

 

2. คลิกปุม Download  

 

3. คลิกเลือกไฟลที่ดาวนโหลด คลิกขวาเลือก extract file 

 

4. แสดงหนาจอ file ที่ extract ได 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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 การติดต้ังไดรเวอรและการทดสอบเบื้องตน 

1. เสียบเครื่องอานบัตรสมารตการด เขากับเครื่องคอมพิวเตอร 

2. ถามีหนาตาง Found New Hardware ขึ้นมา ใหกด Cancel 

3. ใสแผน CD-ROM แลวเปดดูไฟลใน CD-ROM 

4. ดับเบิลคลิกที่ไฟล Setup_CLOUD.bat  

 

5. คลิกที่ Next 

6. เลือก I accept the terms in the license agreement แลวคลิกที่ 

Next 

 

 

 

 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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7. คลิกที่ Next, Next และ Install 

 

8. คลิกที่ Finish 

9. หนาตางติดตั้งจะหายไป เหลือแตหนาตางสีดําา ประมาณ 1 นาที แลวจะมีหนาจอ PC/SC Diagnostic 

Tool ขึ้นมาแทน 

10. ใหคลิกที่ Connected Readers  

11. สําหรับ CLOUD 2700RB เสียบบัตรสมารตการดเขากับเครื่องอาน หงายหนาบัตรขึ้น เสียบหนาสัมผัสสีทอง

เขาไปกอน จะมีขอมูลของบัตร (Card Details) ปรากฏขึ้นตามกรอบเสนประในรูปขางลาง แสดงวา เครื่อง

อานบัตรใชงานไดถูกตองแลว (ขอมูลของแตละบัตรอาจแตกตางกันบาง) 

 
 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด 
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หมายเหตุ 

• หากไมพบช่ือเครื่องอาน “Identive CLOUD” เลย หรือไมมีขอมูลของบัตร (Card Details) ปรากฏขึ้น 

แสดงวาเครื่องอานบัตรทํางานผิดปกติ ใหติดตั้งใหมตั้งแตตน 

• กรณีติดตั้งโปรแกรมไมได อาจเปนเพราะเครื่องคอมพิวเตอรน้ันไมไดเขาใชโดยสิทธ์ิระดับ Admin 

• สําหรับเครื่องที่เปน Windows Vista, 7 และ 8 อาจใชงานเครื่องอานโดยไมตองติดตั้งไดรเวอรจากแผน CD-

ROM ก็ได เพราะ Windows จะหาไดรเวอรแบบ CCID มาติดตั้งใหเอง  

 

การแกไขปญหาเบื้องตนปญหาใชงานเครื่องอานไดบางไมไดบางหรือใชงานไมไดเลย 

ใหลองทําตามขั้นตอนตอไปน้ีตามลําดับ 

• ใหถอดและเสียบสาย USB ของเครื่องอานใหม 

• ยายชองเสียบพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร 

• รีสตารตเครื่องคอมพิวเตอรใหม 

• ถอนไดรเวอรเดิมออก และติดตั้ง ไดรเวอรซํ้าอีกครั้ง 

• ตรวจสอบคอมพิวเตอรเครื่องน้ีวามีการติดตั้งเครื่องอานบัตรมากกวา 1 เครื่องหรือไม เพราะโปรแกรมที่ใช

อานบัตรบางโปรแกรมจะอานบัตรจากเครื่องอานเครื่องแรกเทาน้ัน หากเปนไปไดใหถอดเครื่องอานและไดร

เวอรอ่ืนออกใหหมดกอน 

• ลองเปล่ียนบัตรสมารตการดที่ใชงานอยู เพื่อดูวาเปนปญหาของบัตรสมารตการดหรือไม 

• ลองทําความสะอาดหนาสัมผัสสีทองของบัตรสมารตการดดวยยางลบดินสอ 

• ลองยายเครื่องอานไปใชงานกับคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนเพื่อดูวาเปนปญหาของเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม 

 

การตรวจสอบวาไดรเวอรติดตั้งเรียบรอยหรือไม 

• เขาไปที่ Device Manager ดูที่หัวขอ Smart card readers วามีรายช่ือเครื่องอานบัตร หรือไม หากไมมี 

แสดงวาการติดตั้งยังไมสมบูรณ 

• ลองเรียกโปรแกรม PCSCDiag.exe จากแผน CD-ROM อยูใน \Tools\PCSCDiag\ แลวตรวจสอบตามขอ 

10 ถึง 12 วิธีการถอนไดรเวอร ใหถอนจาก Add or Remove Program หรือ Uninstall or  

change a Program 

• สําหรับ Windows XP/98 : Control Panel > Add or Remove Programs > Identive  

CLOUD Smart Card Reader > Remove 

• สําหรับ Windows Vista/7/8 : Control Panel > Programs and Features > Identive  

CLOUD Smart Card Reader > Uninstall  

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 คูมือการติดต้ังโปรแกรมเคร่ืองอานบัตรประชาขน 

1. คลิกเลือกโปรแกรม  

 
 

2. คลิกที่โปรแกรมเพื่อทําการติดตั้ง ระบบแสดงหนาจอ ดังรูป 

 

3. Run โปรแกรม ดังรูป 

 

4. รอจนโปรแกรม Run เสร็จ แสดงหนาจอดังรูป 

 



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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5. คลิกปุม     

6. คลิกปุม    เลือกที่ติดตั้งโปรแกรม 

 

7. คลิกปุม   

8. ถาตองการใหโปรแกรมแสดงที่เมนู คลิกปุม  

 

9. คลิกปุม   

10. ถาตองการใหโปรแกรมแสดง shotcut คลิกปุม  



 

คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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11. คลิกปุม   

12. โปรแกรมทําการ install ลงเครื่อง 

 

13. เม่ือโปรแกรม install ลงเครื่องเรียบรอย ระบบแสดงหนาจอ 
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