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วิธีการติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน V3 

 

รูปภาพที่ 1 

 

ขั้นตอนที่ 1  ให้ท่านท าการตรวจสอบว่าวินโดว์ของท่านว่าเป็นวินโดว์อะไร และ เป็นแบบ “32 บิต” หรือ “64 บิต” โดย

คลิกขวาที่ “My Computer” และไปคลิกที่ “Properties” 

รูปภาพที่ 2 

 

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบว่าวินโดว์ของท่านว่าเป็นวินโดว์อะไร และ เป็นแบบ “32 บิต” หรือ “64 บิต” 



ห น้ า  | 2 

 

รูปภาพที่ 3 

 

ขั้ นตอนที่  3   ให้ ตรวจสอบว่ า วิ น โดว์ ของท่ าน เปิ ด  “Windows Update” ไว้ หรื อ ไม่  ดั งหมาย เลขที่  “1”  

ปล. ท าเฉพาะวินโดว์ 7, 8 หรือ 8.1 เท่านั้น ส าหรับวินโดว์ 10 ไมโครซอฟท์จะท าการบังคับให้เปิดไว้อยู่แล้ว 

รูปภาพที่ 4 

 

ขั้นตอนที่ 4  ให้เข้าไปที่เมนู “Change Settings” ดังหมายเลขท่ี “1” 
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รูปภาพที่ 5 

 

ขั้นตอนที่ 5  ในหัวข้อ “Important updates” ให้เลือกเป็น “Install update automatic…” ดังหมายเลขท่ี “1” 

รูปภาพที่ 6 

 

ขั้นตอนที่ 5  ให้ท่านเสียบเครื่องอ่านบัตรประชาชนกับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี และตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มองเห็น

เครื่องอ่านบัตรหรือไม่ โดย คลิกขวาที่ “My Computer” และไปคลิกที่ “Manage” 
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รูปภาพที่ 6 

 

ขั้นตอนที่ 6  ให้ท่านเข้าไปที่เมนู “Device Manager” ดังหมายเลขที่ “1” และไปตรวจสอบว่ามีเมนู “Smart card 

readers” หรือไม่ ดังหมายเลขที่ “2” 

รูปภาพที่ 7 

 

ขั้นตอนที่ 7  ในกรณีที่ท่านใช้ Windows 10 ให้ท่านเปิดใช้งาน Internet Explorer ก่อนโดยกดที่รูปแว่นขยายมุมล่างซ้าย

ของหน้าจอเพ่ือค้นหาค าว่า “Internet Explorer” และท่านจะเจอโปรแกรมดังรูป เพ่ือความสะดวกของท่านให้คลิกขวาที่ 

Internet Explorer จากผลการค้นหาและเลือก Pin to Taskbar โปรแกรมจะถูกสร้างทางลัดไว้ที่ต าแหน่งดังลูกศรชี้ 
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รูปภาพที่ 8 

 

ขั้นตอนที่ 8  ให้ท่านเข้า Internet Explorer 11 เลือก Tools (รูปฟันเฟือง) ที่ Menu Bar และเลือก “About Internet 

Explorer” ดังรูป 

รูปภาพที่ 9 

 

ขั้นตอนที่ 9  ให้ตรวจว่า “Internet Explorer” ของเครื่องท่านเป็นเวอร์ชัน 11 แล้วหรือไม่  
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รูปภาพที่ 10 

 

ขั้นตอนที่  10  ให้ท่านเข้า Internet Explorer 11 เลือก Tools (รูปฟันเฟือง) ที่  Menu Bar และเลือก “Internet 

Options” ดังรูป 

รูปภาพที่ 11 

 

ขั้นตอนที่ 11  ให้ท่านมาที่แถบ “Advance” และกดที่ปุ่ม “Reset…”  
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รูปภาพที่ 12 

 

ขั้นตอนที่ 12  ให้ท่านคลิกที่ช่อง “Delete personal settings” และกดที่ปุ่ม “Reset” เมื่อท าการ Reset เสร็จสิ้นให้

ท่านท าการ “ปิด” และ “เปิด” โปรแกรม “Internet Explorer 11” ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

รูปภาพที่ 13 

 

ขั้นตอนที่  13  ให้ท่านเข้า Internet Explorer 11 เลือก Tools (รูปฟันเฟือง) ที่  Menu Bar และเลือก “Internet 

Options” ดังรูป 
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รูปภาพที่ 14 

 

ขั้นตอนที่ 14  ให้ท่านมาที่แถบ “Security” -> “Trusted sites” และกดท่ีปุ่ม “Sites” 

รูปภาพที่ 15 

 

ขั้นตอนที่ 15  ให้ท่านติ๊ก “Require server verification ออก ดังหมายเลข 1” และ “กดเพิ่ม URL ที่ท่านใช้งาน ดัง

หมายเลข 2” เช่น หน่วยงานท่านอยู่ เขต5 ให้เพ่ิม “regislives-5.dld.go.th” และ “เม่ือกดเพิ่มแล้วจะมี 

http://regislives-5.dld.go.th (รูปตัวอย่างหมายเลขที่ 3 เป็นการเพิ่ม http://regislives.dld.go.th)” และกด 

Close 
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รูปภาพที่ 16 

 

ขั้นตอนที่ 16  กดท่ีปุ่ม Custom level ในส่วนของ Trusted sites 

รูปภาพที่ 17 

 

ขั้นตอนที่ 17  เลื่อนมายังหัวข้อ  “Initialize and script ActiveX controls not marked….” แล้วเลือกให้เป็น 

“Enable” ดังรูป 
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รูปภาพที่ 18 

 

ขั้นตอนที่ 18  ให้ท่านมาที่ “Control Panel” และไปที่ “Default Programs” 

รูปภาพที่ 19   

 

ขั้นตอนที่ 19  ให้ท่านเข้าไปที่ “Set your default programs” 
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รูปภาพที่ 20 

 

ขั้นตอนที่ 20  ในเลขที่ 1 ให้ท่านเลือก “Internet Explorer” และคลิกที่ “Set this program as default” ดัง

หมายเลขท่ี 2 

รูปภาพที่ 21  

 

ขั้นตอนที่ 21  ให้ท่านดาวโหลดโปรแกรมอ่านบัตรจาก ict.dld.go.th/com ในหัวข้อ “โปรแกรม Scan บัตรประชาชน” 

รูปภาพที่ 22 

 

ขั้นตอนที่ 22  ให้ท่านท าการแตกไฟล์ออก โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ และเลือก “Extract Here” ดังรูป 
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รูปภาพที่ 23 

 

ขั้นตอนที่ 23  ให้ท่านคัดลอกโฟลเดอร์นี้น าไปไว้ที่ C:\ 

รูปภาพที่ 24 

 

ขั้นตอนที่ 24  ตามขั้นตอนที่ 1 ในกรณีที่วินโดว์ของท่านเป็นแบบ “32 บิต” ให้ท่านน าทั้ง 3 ไฟล์นี้ไปวางไว้ที่  

C:\Windows\System32 แต่ ในกรณีที่ วินโดว์ของท่านเป็นแบบ “64 บิต” ให้ท่านน าทั้ ง  3 ไฟล์นี้ ไปวางไว้ที่  

C:\Windows\SysWOW64 
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รูปภาพที่ 25 

 

ขั้นตอนที่ 25  เมื่อท่านใช้งานฟังก์ชั่นการอ่านบัตร ถ้ามี Pop-up ดังรูปเกิดขึ้นให้ท่านติ๊กถูกที่ “Do not show me the 

warning for….” และกดที่ปุ่ม “Allow” เพ่ืออนุญาตให้โปรแกรมอ่านบัตรใช้งานได้ 

รูปภาพที่ 26 

 

ขั้นตอนที่ 26  และถ้าท่านใช้งานฟังก์ชั่นอ่านบัตร ท่านจะพบ Pop-up ดังรูปในทุกๆครั้ง ให้ท่านกดปุ่ม “No ทุกครั้ง เมื่อมี

การถาม” เพ่ือไม่ให้ Internet Explorer ปิดหน้าต่างการใช้งานโปรแกรมไป 
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รูปภาพที่ 27 

 

ขั้นตอนที่ 27  เมื่อท่าท าทุกขั้นตอนเสร็จสิ้น ท่านจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นอ่านบัตรเพ่ือค้นหาเกษตรกรจากสมาร์ทการ์ดได้ดัง

รูปครับ 

 

 

 

 


