
คู่มือการใช้งานระบบ Stock Smartcard Reader ณ กรมการปกครอง 

Link การใช้งานครั �งแรกเพื�อตดิตั �งโปรแกรมการเข้าสูร่ะบบ: http://eservices.dopa.go.th/SMCStore/php/index3.php 

1. โปรแกรม บนัทกึ / แก้ไข อปุกรณ์ 

 

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “หน้าหลกั” ในหวัข้อ บนัทกึ / แก้ไข อปุกรณ์ 

 

เมื�อเข้าโปรแกรมมาจะแสดงหน้าจอโปรแกรมบนัทกึ / แก้ไข อปุกรณ์ โดยจะสามารถ ใช้งานได้ 2 อยา่งดงันี � 

1.1. เพิ�มอปุกรณ์เข้าระบบ 



  

 

ให้ทําการเพิ�มชื�ออปุกรณ์ ลงไปในชอ่ง ชื�อ “อปุกรณ์” และกดปุ่ มบนัทกึข้อมลู 

 เมื�อทําการบนัทกึข้อมลูโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ยืนยนัการบนัทกึข้อมลูอปุกรณ์ ให้กดปุ่ ม “OK” ระบบจะทําการ

บนัทกึข้อมลูให้ทนัที 

1.2. แก้ไขอปุกรณ์ที�มีอยู่ในระบบ 

  



 หากต้องการที�จะทําการแก้ไขข้อมลู ให้ กดแถบ เลอืกการทํางาน โปรแกรมจะทําการแสดงข้อมลูอปุกรณ์ทั �งหมดที�มี

การบนัทกึไว้ แสดงขึ �นมา และหากเราต้องการ แก้ไขข้อมลูอปุกรณ์ ชิ �นไหน ก็ให้คลกิเลือกที�อปุกรณ์ชิ �นนั �น 

 ระบบจะแสดงข้อมลูของอปุกรณ์ ชิ �นที� เลือกมาแสดงที�หน้าจอโดยเราสามารถแก้ไขข้อมลูชื�ออปุกรณ์ได้ในแถบ “ชื�อ

อปุกรณ์” 

  



 หากต้องการจะยกเลกิการใช้อปุกรณ์ ให้กดที�ปุ่ มยกเลกิ และทําการเลือกวนัที�จากปฎิทิน ด้านข้างเพื�อเลือกวนัที�จะ

ทําการยกเลิก 

 ถ้าหากแก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ มแก้ไขข้อมลู โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยนัการแก้ไขข้อมลูขึ �นมา ให้กด

ปุ่ ม “OK” 

  



ในกรณีที�ยกเลกิการใช้อปุกรณ์แล้ว โปรแกรมจะแสดง “***ยกเลกิเรียบร้อย***” ขึ �นด้านหลงัชื�ออปุกรณ์ 

2. โปรแกรม บนัทกึ/แก้ไข หน่วยงาน 

 

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “หน้าหลกั” หวัข้อ “บนัทกึ/แก้ไข หน่วยงาน” 

2.1. การบนัทกึหน่วยงาน การชื�อหน่วยงานที�ต้องการ และ กดปุ่ ม “บนัทกึ" 

  



 

2.2. การแก้ไขหน่วยงาน เลือกหน่วยงานที�ต้องการแก้ไขชื�อ หรือ ยกเลิกการใช้งานหน่วยงานนั �นๆ 

 

ในกรณียกเลกิการใช้งานหน่วยงาน โปรแกรมจะแสดง ***** ยกเลกิเรียบร้อย ***** หลงัชื�อหน่วยงานนั �นๆ 

  



 

3. โปรแกรม บนัทกึ / แก้ไข ผู้ปฏิบตังิาน 

 

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “หน้าหลกั” หวัข้อ “บนัทกึ/แก้ไข ผู้ปฏิบตัิงาน” 

3.1. การบนัทกึผู้ปฏิบตัิงานใหม่ ระบเุลขประจําตวัประชาชนและกดปุ่ ม “ค้นหา” 

  



 

เลือกหน่วยงานและกดปุ่ ม “บนัทกึ” 

 

  



3.2. การแก้ไขข้อมลูผู้ปฏิบตัิงาน ระบุเลขประจําตวัประชาชนและกดปุ่ ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมลูเจ้าหน้าที� 

 

แก้ไขข้อมลูผู้ปฏิบติังาน หรือ ยกเลกิข้อมลูการใช้งาน และกดปุ่ ม “แก้ไข” 

ในกรณียกเลกิการใช้งานหน่วยงาน โปรแกรมจะแสดง ***** ยกเลกิเรียบร้อย ***** หลงัชื�อหน่วยงานนั �นๆ 

 



4. โปรแกรมบนัทกึการจดัซื �ออปุกรณ์ 

 

 โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “หน้าหลกั” โดยเลือก “บนัทกึการจดัซื �ออปุกรณ์”  



 

 เข้าโปรแกรม ระบบแสดงหน้าจอเพื�อบนัทกึการจดัซื �ออปุกรณ์ 

 

 เลือกปีที�จดัซื �ออปุกรณ์ (ปีงบประมาณ) ระบบขึ �นครั �งที�จดัซื �อให้โดยอตัโนมตัิตามปีงบประมาณที�เลอืก 



 

 เลือกวนัที�จดัซื �ออปุกรณ์ โดยระบบจะแสดงเป็นวนัที�ปัจจบุนัเป็นคา่ตั �งต้น 

 

 เลือกประเภทอปุกรณ์ที�จดัซื �อ 



 

 ระบจํุานวนอปุกรณ์ที�จดัซื �อ และ สามารถบนัทกึเพิ�มได้ กดปุ่ ม “เพิ�มข้อมลูลงตาราง” เพื�อรองรับการจดัซื �ออปุกรณ์

มากกว่า � ประเภทต่อครั �งการจดัซื �อ 

 

 กดปุ่ ม “บนัทกึ” และ ระบบแจ้งผลการบนัทึกข้อมลูการจดัซื �อ กดปุ่ ม “OK” เพื�อแสดงหน้าจอพิมพ์เอกสารการจัดซื �อ 



 

 กดปุ่ ม “พิมพ์รายการ” เพื�อพิมพ์ข้อมลูการจดัซื �อ 

5. โปรแกรมแก้ไขการจดัซื �ออปุกรณ์ 

 

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “หน้าหลกั” โดยเลือก “แก้ไขการจดัซื �ออปุกรณ์” 

  



 

ระบบแสดงผลหน้าจอดงัรูป 

 

เลือกปี และ ครั �งที�จัดซื �อที�ต้องการ และกดปุ่ ม “ค้นหา” 

 



 

 ระบบแสดงข้อมลูการจดัซื �อที�ต้องการแก้ไข กดปุ่ ม “แก้ไข” เพื�อแก้ไขข้อมลูการจดัซื �อ 

 แก้ไขกรณียงัไม่มีตรวจรับอปุกรณ์ ปรับปรุงข้อมลู และกดปุ่ ม “บนัทกึ” 

 

  



 แก้ไขกรณีมีการตรวจรับอปุกรณ์แล้ว แก้ไขได้เพียงวนัที�จดัซื �อเท่านั �น และกดปุ่ ม “บนัทกึ” 

 

ในกรณีที�ต้องการเพิ�มอปุกรณ์ใหม่เข้าไปในการสั�งซื �อที�ต้องการแก้ไข กดปุ่ ม “เพิ�มรายการ” 

 

 เลือกอปุกรณ์ที�ต้องการเพิ�ม ระบุจํานวนวัสด ุวนัที�จดัซื �อ บนัทกึเพิ�มเตมิ และกดปุ่ ม “บนัทกึรายการ” 



 

 ระบบแสดงผลการบนัทกึ 

 

 

 



 กดปุ่ ม “ยกเลกิ” ในตารางเพื�อทําการยกเลกิการจดัซื �ออปุกรณ์นั �นๆ 

 

6. โปรแกรมบนัทกึการตรวจรับอปุกรณ์เข้าระบบ 

  

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “ตรวจรับอปุกรณ์” โดยเลือก “บนัทกึการตรวจรับอปุกรณ์เข้าระบบ” 



 ระบบแสดงผลหน้าจอ ดงัรูป 

ระบขุ้อมลูการตรวจรับอปุรกรณ์ใหม่ ดงันี � 

 เลือกปีงบประมาณที�จดัซื �อวสัด ุ

 เลือกครั �งที�ของการจดัซื �อ 

 เลือกวนัที�ตรวจรับ 

 เลือกประเภทอปุกรณ์ 

 เลือกไฟล์รหสัอปุกรณ์ที�ต้องการนําเข้าระบบ 

 

  



 

นําเข้าไฟล์โดยที�ประเภทของไฟล์คือ .txt 

 

กรณีมีข้อมลูซํ �าในไฟล์ระบบจะตดัข้อมูลที�ซํ �าออก และนําข้อมลูที�ซํ �ามาแสดง 



เมื�อตรวจสอบไฟล์ที�นําเข้า ระบุแสดงจํานวนอปุกรณ์ที�ตรวจรับ กดปุ่ ม “บนัทกึ” 

เมื�อระบบ บนัทึกเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอพิมพ์เอกสาร กดปุ่ ม “พิมพ์รายการ” เพื�อพิมพ์เอกสารการตรวจ

รับอปุกรณ์ 

7. โปรแกรมการบนัทกึการแจกจา่ยอปุกรณ์ 



 

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “แจกจ่ายอปุกรณ์ และรับคืนอปุกรณ์” โดยเลอืก “บนัทกึการแจกจ่ายอปุกรณ์” 

เมื�อเปิดโปรแกรมมาจะแสดงหน้าต่างโปรแกรมขึ �นดงัรูป 



ให้ทําการเสียบบตัรประจําตวัประชาชนของ ผู้ ที�รัปอปุกรณ์ และกดปุ่ มอ่านบตัร โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง อา่นบัตร 

เพื�อดึงข้อมลูบตัรจากเครื�องอ่านบตัร 

เมื�ออ่านสําเร็จ โปรแกรมจะแสดงข้อมลูบตัรที�เสียบอยู่ที�เครื�องอา่นบัตรเพื�อดึงข้อมลูมาใช้ 



หากหาข้อมลูบุคคลในฐานข้อมลูเจ้าหน้าที�ไม่เจอ จะแสดงข้อความ “ไม่พบบุคคลนี �ในฐานข้อมลู” 

หากบคุคลที�เสยีบบัตร ระดบัหน่วยงานไม่สอดคล้องกบั ระดบัหน่วยงานที� เข้าใช้งาน จะแสดงข้อความ  

“ระดบัหน่วยงานไม่สอดคล้องกนั” 



ถ้าหากดึงข้อมลูสําเร็จ โปรแกรมจะค้นหาข้อมลู ชื�อ และ หน่วยงานของ เจ้าหน้าที�มาแสดงบนหน้าจอ 

สามารถกําหนดวนัที�ทําการเบิกได้ โดยการ กดที�ช่องสี�เหลี�ยม “วนัที�ทําการเบิก” และเลือกวนัที�ได้จากปฏิทินที�

ปรากฎ 

โปรแกรมจะสามารถระบุ การแจกจ่ายได้ 3 ทางเลอืก ดงันี � 

 แจกจ่ายอปุกรณ์เป็น กลอ่งใหญ่ 



ให้นําเลขบาโค้ด หรือรหสั กล่องใหญ่ ใสล่งในช่อง “รหสัอปุกรณ์ กล่องใหญ่” และทําการกด Enter หรือ กด

ที�ปุ่ มเพิ�มรายการ โปรแกรมจะนําข้อมลูอปุกรณ์ ใส่ลงในช่องตารางด้านลา่ง 

 แจกจ่ายอปุกรณ์เป็น รายชิ �น 

  



ถ้าหากต้องการแจกจ่ายอปุกรณ์เป็นรายชิ �น ให้นําเลข รหสัอปุกรณ์ที�ต้องการใสใ่นชอ่ง “รหสัอปุกรณ์ ที�

เบิกจ่าย” และทําการกด Enter หรือ กดที�ปุ่ มเพิ�มรายการ โปรแกรมจะนําข้อมลูอปุกรณ์ ใส่ลงในช่องตารางด้านลา่ง 

 แจกจ่ายอปุกรณ์เป็น ช่วง 

  



 

หากต้องการที�จะทําการแจกจา่ยอปุกรณ์เป็น ช่วง ก็ให้นํา รหสั อปุกรณ์ เริ�มต้น ใส่ลงในช่อง “รหสัอปุกรณ์

จ่ายเป็นช่วง เริ�มต้น” และ รหสัอปุกรณ์ สดุท้าย ใสใ่นช่องด้านหลงั และทําการกด Enter หรือ กดที�ปุ่ มเพิ�มรายการ 

โปรแกรมจะนําข้อมลูอปุกรณ์ ใสล่งในช่องตารางด้านล่าง 

ถ้าหากรหสัอปุกรณ์ที�ใส่มีซํ �ากบัในตารางด้านลา่งและไม่สามารถเพิ�มได้เลย โปรแกรมจะแสดงหน้าจอบอก

ข้อความ “รหสักลอ่งที�กรอกใหม่ซํ �ากบัข้อมลูที�มีอยู่แล้ว โปรดกรอกข้อมลูใหม่” 

  



และถ้าหากค้นหาอปุกรณ์ตามรหสัที�ใสไ่ม่พบ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอบอกข้อความ “ไม่พบข้อมลู” 

เมื�อทําการใสข้่อมลูที�ต้องการทั �งหมดเรียบร้อยแล้วให้กด ปุ่ ม “ยืนยนัการเบิกจา่ย" ด้านลา่ง เพื�อทําการแจกจ่าย

โดยโปรแกรมก็จะแสดงข้อความ ยืนยนัการบนัทกึข้อมลูให้กดปุ่ ม “OK” 

  



ถ้าหากทําการแจกจา่ยข้อมลูเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความ “จดัเก็บข้อมลูเรียบร้อย” ให้กดปุ่ ม OK 

เพื�อทําการพิมพ์ใบแจกจ่ายต่อไป 

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ใบรายการเบิกจา่ยอปุกรณ์ที�ได้ทําการบนัทกึขึ �นมา ถ้าหากต้องการจะพิมพ์ ใบ

แจกจ่ายให้กดที�ปุ่ ม “พิมพ์” เพื�อทําการ พิมพ์ใบแจกจา่ยอปุกรณ์ 

เมื�อทําการพิมพ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ มปิดหน้าต่างการพิมพ์เพื�อกลบัมาหน้าแรกของโปรแกรม 

  



8. โปรแกรมบนัทกึการรับคืนอปุกรณ์ ณ กรมการปกครอง 

 

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “แจกจ่ายอปุกรณ์ และ รับคืนอปุกรณ์” โดยทําการเลือก “บนัทกึการรับคืนอปุกรณ์ ณ 

กรมการปกครอง” หน้าจอแสดงผล 

 

ระบเุลขที�ใบสง่คืนอปุกรณ์ และกดปุ่ ม “ค้นหา” 

  

 



 

 ระบบแสดงรายการอปุกรณ์ที�สง่คืน 

  

 กดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื�อรับคืนอปุกรณ์ 

  

  



9. โปรแกรมบนัทกึการส่งซ่อมอปุกรณ์ 

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “ส่งซ่อมอปุกรณ์” โดยทําการเลือก “บนัทกึการสง่ซอ่มอปุกรณ์” 

เปิดโปรแกรมขึ �นมา แสดงผลดงัรูป 

ระบ ุเลขรหสัอปุกรณ์ มี � วิธีดงันี � 

 โดยใช้การสแกนบาร์โค้ด 

 โดยกรอก ระบเุอง จากนั �นกด Enter 

  



ระบบจะแสดงรายละเอียดของอปุกรณ์ โดยสามารถลบได้ ถ้าไม่ต้องการ โดยการกดปุ่ ม “ลบ” 

 ต้องการเพิ�มการสง่ซ่อมอปุกรณ์ ให้ทําการระบุข้อมลูรหสัอปุกรณ์ดงัขั �นตอนการทํางานด้านบน 

  



 เมื�อทําการระบขุ้อมลูการสง่ซอ่มอปุกรณ์ครบถ้วนแล้ว กดปุ่ ม “บนัทกึ” 

  



 กดปุ่ ม “พิมพ์” เพื�อ แสดงรายละเอียดการบนัทึกข้อมลูการเคลม และกดปุ่ ม “พิมพ์” ในหน้าแสดงรายละเอียดการ

บนัทกึข้อมลูการสง่เคลม เพื�อพิมพ์ใบสง่เคลม 

10. โปรแกรมบนัทกึการรับคืนอปุกรณ์ส่งซอ่ม 

  



โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “ส่งซ่อมอปุกรณ์” โดยทําการเลือก “บนัทกึการรับคืนอปุกรณ์ส่งซอ่ม” 

 หน้าจอแสดงโปรแกรม “การตรวจรับวสัดเุคลม” 

 

 เลือกเลขที�ใบเคลม จากหน้ากดปุ่ ม “ค้นหา” 

  



 

 ระบบจะแสดงรายละเอียดของเลขที�ใบเคลมที�ทําการค้นหา 

การตรวจรับอปุกรณ์จากการเคลม จะมีให้เลือก � ประเภทการตรวจรับอปุกรณ์ดงันี � 

 ได้รับวสัดเุคลมแต่ยงัไม่ครบ กดปุ่ ม ตรวจรับ จากนั �น ระบ ุจํานวนวสัดทีุ�ตรวจรับ จากนั �นกดปุ่ ม 

“บนัทกึ” 

 



 ได้รับวสัดเุคลมครบถ้วน กดปุ่ ม “OK” เพื�อยืนยนัการตรวจรับอปุกรณ์เคลมครบถ้วน 

 

  



 

 ได้รับวสัดเุคลมแต่ไม่ครบตามจํานวน และถือว่าครบถ้วน  ให้ระบุหมายเหตจุากนั �น กด บนัทกึ 

 

  



ระบบแสดงผลการบนัทกึการตรวจรับอปุกรณ์จากการเคลม 

 

11. โปรแกรมบนัทกึรหสัอปุกรณ์ที�มาจากการสง่ซ่อม 

 

โปรแกรมจะอยู่ในแถบ “ส่งซ่อมอปุกรณ์” โดยทําการเลือก “บนัทกึรหสัอปุกรณ์ที�มาจากการส่งซ่อม” 

  



หน้าจอแสดงโปรแกรม บนัทึกรหสัอปุกรณ์จากการเคลม 

 

ทําการเลือกข้อมลู เลขที�ใบเคลม,ปีงบประมาณที�จดัซื �ออปุกรณ์,ครั �งที�การตรวจรับอปุกรณ์ และอปุกรณ์ที�ทําการ

ส่งเคลม เมื�อเลือกครบแล้ว ระบบจะแสดง จํานวนวสัดทีุ�ตรวจรับได้ 



ทําการระบุเลข รหสัอปุกรณ์ ที�ได้จากการตรวจรับการเคลมอปุกรณ์ ที�ช่อง บาร์โค้ด 

 

ระบบจะแสดงเลขรหสัอปุกรณ์ที�นําเข้า 

  



 

เมื�อต้องการนําเข้ารหสัอปุรกณ์เพิ�มระบรุหสัอปุกรณ์อีกครั �งดงัขั �นตอนการทํางานด้านบน โดยสามารถนําเข้าได้ไม่

เกินจํานวนที�ตรวจรับได้ 

กดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื�อบนัทกึรหสัอปุกรณ์ที�ได้รับจากการเคลมวสัดเุข้าระบบ 

  



12. โปรแกรมรายงาน 

 

โปรแกรมสามารถเข้าได้จากแถบ “รายงาน” ในหวัข้อ “รายงานแสดงจํานวนอปุกรณ์” 

เมื�อเข้าโปรแกรม ระบบจะแสดงข้อมลูอปุกรณ์ที�อยู่ภายในหน่วยงานนั �นๆ กดปุ่ ม “พิมพ์รายงาน” เพื�อส่งออกข้อมลู

ออกเป็นไฟล์ excel 



 

เลือกที�เก็บข้อมลูและบนัทกึไฟล์ 

 

เปิดไฟล์ excel จะพบข้อมลูตามที�โปรแกรมได้แสดงผล 


