
คู่มือการใช้งานระบบ Stock Smartcard Reader ณ หน่วยงานต่างๆ 

Link การใช้งานครัง้แรกเพ่ือตดิตัง้โปแกรมการเข้าสูร่ะบบ : http://eservice.dopa.go.th/SMCStore/php/index3.php 

1. โปรแกรม บนัทกึ หนว่ยงาน 

 

โปรแกรมจะอยูใ่นแถบ “หน้าหลกั” หวัข้อ “บนัทกึ หนว่ยงาน” หน้าจอแสดงผล 

http://eservice.dopa.go.th/SMCStore/php/index3.php


1.1. ผู้ปฏิบตังิานไมส่ามารถเพิ่มหนว่ยงานท่ีสงูกวา่ระดบัของตนเองหรือระดบัเดียวกนัได้ เชน่ หนว่ยงานระดบั 1 

สามารถเพิ่ม หนว่ยงานระดบั 2 , 3 , 4 หรือ 5 ได้ 

1.2. เลือกระดบัหน่วยงานท่ีต้องการบนัทึก โดยเลือกเป็นล าดบัขัน้ ระบบจะแสดงวา่ข้อมลูหนว่ยงานท่ีจะท าการบนัทึก

อยูห่น่วยงานระดบัท่ีเท่าไหร่ แสดงอยู่ด้านบนปุ่ ม “บนัทกึ” และ “ยกเลิก” 

1.3. ระบช่ืุอหน่วยงาน และกดปุ่ ม “บนัทกึ” 

2. โปรแกรม แก้ไข หนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมจะอยูใ่นแถบ “หน้าหลกั” หวัข้อ “แก้ไข หนว่ยงาน” 

 

2.1. ผู้ปฏิบตังิานไมส่ามารถแก้ไขหนว่ยงานท่ีสงูกวา่ระดบัของตนเองหรือระดบัเดียวกนัได้ เชน่ หนว่ยงานระดบั 1 

สามารถเพิ่ม หนว่ยงานระดบั 2 , 3 , 4 หรือ 5 ได้ 

2.2. เลือกระดบัหน่วยงานท่ีต้องการแก้ไข โดยเลือกเป็นล าดบัขัน้ ระบบจะแสดงวา่ข้อมลูหนว่ยงานท่ีจะท าการแก้ไขอยู่

หนว่ยงานระดบัท่ีเทา่ไหร่ แสดงอยู่ด้านบนปุ่ ม “แก้ไข” และ “ยกเลิก” 

2.3. ในกรณียกเลิกหนว่ยงาน โปรแกรมจะแสดง *** ยกเลิกเรียบร้อย *** หลงัช่ือหนว่ยงานนัน้ๆ 



 

3. โปรแกรม บนัทกึ / แก้ไข ผู้ปฏิบตังิาน 

 

โปรแกรมจะอยูใ่นแถบ “หน้าหลกั” หวัข้อ “แก้ไข หนว่ยงาน” 



3.1. การบนัทกึผู้ปฏิบตังิานใหม ่ระบเุลขประจ าตวัประชาชนและกดปุ่ ม “ค้นหา” 

 

เลือกหนว่ยงานและกดปุ่ ม “บนัทกึ” 



3.2. การแก้ไขข้อมลูผู้ปฏิบตังิาน ระบเุลขประจ าตวัประชาชนและกดปุ่ ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมลูเจ้าหน้าท่ี 

 

แก้ไขหนว่ยงาน หรือ ยกเลิกการใช้งานข้อมลูผู้ปฏิบตังิานท่ีค้นหา และกดปุ่ ม “แก้ไข” 



 

ในกรณียกเลิกการใช้งานผู้ปฏิบตังิาน โปรแกรมจะแสดง ***** ยกเลิกเรียบร้อย ***** หลงัช่ือผู้ปฏิบตังิานนัน้ๆ 



 

  



4. โปรแกรมตรวจรับอปุการณ์จากการแจกจ่าย 

 

โปรแกรมจะอยูใ่นแถบ “ตรวจรับอปุกรณ์” โดยท าการเลือก “บนัทึกการตรวจรับอปุกรณ์เข้าหนว่ยงาน” หน้าจอแสดงผล 

 

  



ระบเุลขท่ีใบสง่คืนอปุกรณ์ และกดปุ่ ม “ค้นหา” 

 

ระบบแสดงรายการอปุกรณ์ท่ีมีการแจกจา่ย 

  

กดปุ่ ม “บนัทึก” เพ่ือตรวจรับอปุกรณ์ 

  



5. โปรแกรมการบนัทกึการแจกจา่ยอปุกรณ์ 

 

โปรแกรมจะอยูใ่นแถบ “แจกจา่ยอปุกรณ์ และรับคืนอปุกรณ์” โดยเลือก “บนัทกึการแจกจา่ยอปุกรณ์” 

 



เม่ือเปิดโปรแกรมมาจะแสดงหน้าตา่งโปรแกรมขึน้ดงัรูป ให้ท าการกรอกรหสัประจ าตวัประชาชนของเจ้าหน้าท่ี ท่ี

เป็นผู้ รับอปุกรณ์ ในช่อง “รหสัประจ าตวัประชาชน” และกดปุ่ ม Enter เพ่ือท าการดงึข้อมลูเจ้าหน้าท่ี ท่ีเป็นผู้ รับอปุกรณ์ 

หากหาข้อมลูบคุคลในฐานข้อมลูเจ้าหน้าท่ีไมเ่จอ จะแสดงข้อความ “ไมพ่บบคุคลนีใ้นฐานข้อมลู” 

หากบคุคลท่ีเสียบบตัร ระดบัหนว่ยงานไมส่อดคล้องกบั ระดบัหน่วยงานท่ี เข้าใช้งาน จะแสดงข้อความ  

“ระดบัหน่วยงานไมส่อดคล้องกนั” 



ถ้าหากดงึข้อมลูส าเร็จ โปรแกรมจะค้นหาข้อมลู ช่ือ และ หนว่ยงานของ เจ้าหน้าท่ีมาแสดงบนหน้าจอ 

สามารถก าหนดวนัท่ีท าการเบกิได้ โดยการ กดท่ีชอ่งส่ีเหล่ียม “วนัท่ีท าการเบกิ” และเลือกวนัท่ีได้จากปฏิทินท่ี

ปรากฎ 

โปรแกรมจะสามารถระบ ุการแจกจา่ยได้ 3 ทางเลือก ดงันี ้



 แจกจา่ยอปุกรณ์เป็น กลอ่งใหญ่ 

ให้น าเลขบาโค้ด หรือรหสั กลอ่งใหญ่ ใสล่งในช่อง “รหสัอปุกรณ์ กล่องใหญ่” และท าการกด Enter หรือ กดท่ีปุ่ ม

เพิ่มรายการ โปรแกรมจะน าข้อมลูอปุกรณ์ ใสล่งในชอ่งตารางด้านล่าง 

 แจกจา่ยอปุกรณ์เป็น รายชิน้ 



 

ถ้าหากต้องการแจกจ่ายอปุกรณ์เป็นรายชิน้ ให้น าเลข รหสัอุปกรณ์ท่ีต้องการใส่ในชอ่ง “รหสัอปุกรณ์ ท่ีเบกิจ่าย” 

และท าการกด Enter หรือ กดท่ีปุ่ มเพิ่มรายการ โปรแกรมจะน าข้อมลูอปุกรณ์ ใสล่งในชอ่งตารางด้านล่าง 

 แจกจา่ยอปุกรณ์เป็น ช่วง 

 

หากต้องการท่ีจะท าการแจกจา่ยอปุกรณ์เป็น ชว่ง ก็ให้น า รหสั อปุกรณ์ เร่ิมต้น ใสล่งในชอ่ง “รหสัอปุกรณ์จา่ยเป็น

ชว่ง เร่ิมต้น” และ รหสัอปุกรณ์ สดุท้าย ใสใ่นช่องด้านหลงั และท าการกด Enter หรือ กดท่ีปุ่ มเพิ่มรายการ โปรแกรมจะน า

ข้อมลูอปุกรณ์ ใสล่งในชอ่งตารางด้านล่าง 



ถ้าหากรหสัอปุกรณ์ท่ีใสมี่ซ า้กบัในตารางด้านลา่งและไมส่ามารถเพิ่มได้เลย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอบอกข้อความ 

“รหสักลอ่งท่ีกรอกใหมซ่ า้กบัข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้ว โปรดกรอกข้อมลูใหม่” 

และถ้าหากค้นหาอปุกรณ์ตามรหสัท่ีใสไ่มพ่บ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอบอกข้อความ “ไมพ่บข้อมลู” 

 

 

 



เม่ือท าการใสข้่อมลูท่ีต้องการทัง้หมดเรียบร้อยแล้วให้กด ปุ่ ม “ยืนยนัการเบกิจา่ย" ด้านลา่ง เพ่ือท าการแจกจา่ยโดย

โปรแกรมก็จะแสดงข้อความ ยืนยนัการบนัทกึข้อมลูให้กดปุ่ ม “OK” 

 

ถ้าหากท าการแจกจา่ยข้อมลูเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความ “จดัเก็บข้อมลูเรียบร้อย” ให้กดปุ่ ม OK เพ่ือ

ท าการพิมพ์ใบแจกจ่ายตอ่ไป 

 



โปรแกรมจะแสดงหน้าตา่ง ใบรายการเบกิจา่ยอปุกรณ์ท่ีได้ท าการบนัทึกขึน้มา ถ้าหากต้องการจะพิมพ์ ใบแจกจา่ย

ให้กดท่ีปุ่ ม “พิมพ์” เพ่ือท าการ พิมพ์ใบแจกจา่ยอปุกรณ์ 

เม่ือท าการพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ มปิดหน้าตา่งการพิมพ์เพ่ือกลบัมาหน้าแรกของโปรแกรม 

6. โปรแกรมรับคืนอปุกรณ์ดี 

โปรแกรมจะอยูใ่นแถบ “แจกจา่ยอปุกรณ์ และ รับคืนอปุกรณ์” หวัข้อ “รับคืนอปุกรณ์ดี” หน้าจอแสดงผล 

 

  



ระบเุลขท่ีใบสง่คืนอปุกรณ์ และกดปุ่ ม “ค้นหา” 

 

ระบบแสดงรายการอปุกรณ์ท่ีสง่คืน 

 

กดปุ่ ม “บนัทึก” เพ่ือรับคืนอปุกรณ์ 

 

  



7. โปรแกรมบนัทกึการสง่คืนอปุกรณ์ดี – เสีย 

 

โปรแกรมสง่คืนอปุกรณ์ ดี/ เสีย สามารถเข้าได้จากแถบ “สง่คืนอปุกรณ์” ในหวัข้อ บนัทกึสง่คืนอปุกรณ์ ดี / เสีย 

 

 

 



เม่ือเข้าโปรแกรมมาจะสามาเลือกการท างานได้ 2 อยา่ง คือ สง่อปุกรณ์ดี และ สง่อปุกรณ์เสีย โดยเลือกจากปุ่ ม 

“ประเภทการสง่คืน” 

โปรแกรมจะสามารถระบ ุการสง่คืนได้ 2 ทางเลือก ดงันี ้

 สง่คืนอปุกรณ์ เป็นรายชิน้ 

 

หากต้องการจะสง่คืนเป็นรหสัอปุกรณ์ให้น า รหสั อปุกรณ์ท่ีต้องการสง่คืนใส่ในชอ่ง “รหสัอปุกรณ์ ท่ีเบกิจา่ย” และ

ท าการกด Enter หรือ กดท่ีปุ่ มเพิ่มรายการ โปรแกรมจะน าข้อมลูอปุกรณ์ ใสล่งในชอ่งตารางด้านลา่ง 

 สง่คืนอปุกรณ์ เป็นชว่ง 



หากต้องการท่ีจะท าการสง่คืนอปุกรณ์เป็น ชว่ง ก็ให้น า รหสั อปุกรณ์ เร่ิมต้น ใสล่งในชอ่ง “รหสัอปุกรณ์จา่ยเป็นชว่ง 

เร่ิมต้น” และ รหสัอปุกรณ์ สดุท้าย ใสใ่นช่องด้านหลงั และท าการกด Enter หรือ กดท่ีปุ่ มเพิ่มรายการ โปรแกรมจะน าข้อมลู

อปุกรณ์ ใสล่งในชอ่งตารางด้านลา่ง 

 

ถ้าหากรหสัอปุกรณ์ท่ีใสมี่ซ า้กบัในตารางด้านลา่งและไม่สามารถเพิ่มได้เลย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอบอกข้อความ 

“รหสัอปุกรณ์ท่ีกรอกใหมซ่ า้กบัข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้ว โปรดกรอกข้อมลูใหม่” 

 

และถ้าหากค้นหาอปุกรณ์ตามรหสัท่ีใสไ่มพ่บ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอบอกข้อความ “ไมพ่บข้อมลู” 

  



 

เม่ือท าการใสข้่อมลูท่ีต้องการทัง้หมดเรียบร้อยแล้วให้กด ปุ่ ม ยืนยนัการสง่คืน ด้านล่าง เพื่อท าการสง่คืนโดย

โปรแกรมก็จะแสดงข้อความ ยืนยนัการบนัทกึข้อมลูให้กดปุ่ ม “OK” 



โปรแกรมจะแสดงหน้าตา่ง ใบรายการสง่คืนอปุกรณ์ท่ีได้ท าการบนัทกึขึน้มา ถ้าหากต้องการจะพิมพ์ ใบสง่คืนให้กด

ท่ีปุ่ ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์ใบสง่คืนอปุกรณ์ เพ่ือน าไปตรวจรับท่ีหนว่ยงานต้นสงักดั 

การสง่คืนอปุกรณ์เสีย จากหนว่ยงานหลกัจะท าการสง่คืน และพิมพ์ใบสง่คืนอปุกรณ์เสียกลบัเข้ากรมการปกครอง

เหมือนกบัการสง่คืนอปุกรณ์ดี 

ในกรณีสง่คืนอปุกรณ์เสีย จากหนว่ยงานยอ่ยภายใต้หนว่ยงานหลกัจะไมมี่การตรวจรับอปุกรณ์ แตห่น่วยงานหลกั

จะต้องรวบรวมและท าใบสง่คืนอปุกรณ์เสียจากภายใต้หนว่ยงานหลกั กลบัเข้ากรมการปกครอง (โปรแกรมข้อ 6) 

8. โปรแกรมสง่คืนอปุกรณ์เสียจากภายใต้หนว่ยงานหลกั กลบัเข้ากรมการปกครอง 

 

โปรแกรมสามารถเข้าได้จากแถบ “สง่คืนอปุกรณ์” ในหวัข้อ “บนัทกึสง่คืนอปุกรณ์เสียจากภายใต้หนว่ยงานหลกั

กลบัเข้ากรมการปกครอง” 



 

ถ้าหากไมพ่บการสง่คืนอปุกรณ์จากหนว่ยงานภายใต้ตนเองเลยจะแสดงหน้าจอ ไมพ่บข้อมลูการสง่คืนอปุกรณ์ 

 

เม่ือเข้าโปรแกรมมาโปรแกรมจะท าการดงึข้อมลูการสง่คืนอปุกรณ์เสียจากหนว่ยงานภายใต้ตนเองขึน้มาทัง้หมด

โดยเราสามารถเลือกลบบางรายการได้และถ้าหากต้องการ เรียกข้อมลูใหมใ่ห้กดปุ่ มกลบัคา่ตัง้ต้น 

 

เม่ือต้องการท่ีจะบนัทกึการส่งคืนอปุกรณ์สง่เข้ากรมการปกครองแล้วให้กดปุ่ ม “ยืนยนัการสง่คืน” หน้าตา่งจะแสดง

ข้อความยืนยนัอีกครัง้ให้กดปุ่ ม “OK” 

  



 

ถ้าหากท าการบนัทึกข้อมลูได้ส าเร็จ จะแสดงหน้าตา่ง “จดัเก็บข้อมลูเรียบร้อย” ให้กดปุ่ ม “OK” เพ่ือท าการพิมพ์

ตอ่ไป 

 



โปรแกรมจะแสดงหน้าตา่ง ใบรายการสง่คืนอปุกรณ์ท่ีได้ท าการบนัทกึขึน้มา ถ้าหากต้องการจะพิมพ์ ใบสง่คืนให้กด

ท่ีปุ่ ม “พิมพ์” เพ่ือท าการ พิมพ์ใบสง่คืนอปุกรณ์ 

9. โปรแกรมรายงาน 

โปรแกรมสามารถเข้าได้จากแถบ “รายงาน” ในหวัข้อ “รายงานแสดงจ านวนอปุกรณ์” 

เม่ือเข้าโปรแกรม ระบบจะแสดงข้อมลูอปุกรณ์ท่ีอยูภ่ายในหนว่ยงานนัน้ๆ 



 

กดปุ่ ม “พิมพ์รายงาน” เพ่ือส่งออกข้อมลูออกเป็นไฟล์ excel เลือกท่ีเก็บข้อมลูและบนัทกึไฟล์ 

 

เปิดไฟล์ excel จะพบข้อมลูตามท่ีโปรแกรมได้แสดงผล 

 


