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โปรแกรมยกเลิกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ NoCoPy คือโปรแกรมส าหรับอ่านบัตร

ประจ าตัวประชาชน ร่วมกับเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader เพ่ือประกอบค าขอรับบริการใด ๆ ทดแทน 

การเรียกขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ตามนโยบายมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่

ประชาชน  

 

รูปที่1 โครงสร้างการเชื่อมต่อ 

องค์ประกอบที่จ าเป็นในการติดตั้งโปรแกรม (NoCoPy)  

1. ไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม ประกอบด้วย    

       1.1  Folder Scapi File  ส าหรับติดตั้ง library file ของกรมการปกครอง 

       1.2  Folder Install64bit ,Install32bit ส าหรับติดตั้งโปรแกรมแกรม NoCoPy  

       1.3  Folder Microsoft .Net Framework file 

 

รูปที่2 Folder ไฟล์ส าหรับติดตั้งโปรแกรม  

2. เครื่อง Smart Card Reader   

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ OS WINDOWS7 ขึ้นไป   

4. เครือ่งปริ๊นเตอร์ 
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การติดตั้งโปรแกรมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (NoCoPy) ประกอบด้วยการท างาน 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การตรวจสอบชนิดของระบบปฏิบัติการ  

 1.1. ที่หน้า desktop คลิ๊กขวาที่ My Computer เลือก Property ดังรูป 

 
รูปที่3 การตรวจสอบชนิดระบบปฏิบัติการ (1) 

1.2. ทีส่่วน System จะระบุ System type ดังภาพ   

 
รูปที่4 การตรวจสอบชนิดระบบปฏิบัติการ (2) 

 

 

 

 

พบว่าเป็น 64bit 
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2.  ติดต้ัง Scapi File    

     Scapi file คือ file Library ของกรมการปกครองที่โปรแกรม NoCoPy เรียกใช้งานหากไม่มี Scapi file จะไม่

สามารถใช้งานโปรแกรมได้ scapi file ประกอบด้วย   

- scapi_ope.dll  

- scapi_ope.dli  

- lm.exe   

ซ่ึงอยู่ภายใน Folder    น าไปวาง ต าแหน่งที่ก าหนดตามชนิดของระบบปฏิบัติการ   

2.1. ต าแหน่งที่ต้องติดตั้ง scapi file  

2.1.1. ส าหรับ 64bit น าไปวางที่ C:\Windows\SysWOW64\  ดังรูป 

 
รูปที่5 การติดตั้ง Scapi file for 64bit (1) 

 
รูปที่6 การติดตั้ง Scapi file for 64bit (2) 

ไฟล์ Scapi ทีน ามาวาง 
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2.1.2. ส าหรับ 32bit น าไปวางที่ C:\Windows\System32\ 

 
รูปที่7 การติดตั้ง Scapi file for 32bit (1) 

 

 
 รูปที่8 การติดตั้ง Scapi file for 32bit (2) 

 

 

 

 

 

ไฟล์ Scapi ทีน ามาวาง 
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3. การติดตั้งโปรแกรม     

3.1. ที ่Folder Install 64bit, Install32bit เลือกไฟล์ Setup ดังรูป   

   

รูปที่9 การติดตั้ง NoCoPy Program  

3.2. จะปรากฏหน้าจอ Welcome to the NoCopy Setup Wizard  ให้กดปุ่ม Next  ดังรูป 

        

  

รปูที1่0 หน้าจอWelcome to Set up Wizard  
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3.3. จะปรากฏหน้าจอ Select Install Folder เพ่ือเลือกต าแหน่งติดตั้งโปรแกรม กดปุ่ม Browse หาก

ติดตั้งตาม default ของโปรแกรม กดปุ่ม NEXT ดังรูป 

 

รูปที11 หน้าจอ Select Install Folder 

3.4. ปรากฏหน้าจอ Confirm Installation เพ่ือยืนยันการด าเนินการติดตั้ง กดปุ่ม NEXT ดังรูป 

 

รูปที่12 หน้าจอ Confirm Installation 
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3.5. ปรากฏหน้าจอ Installation Complete เมื่อปรากฏหน้าจอนี้หมายความว่า ท าการ Install 

โปรแกรม NoCoPy ส าเร็จ กดปุ่ม CLOSE ดังรูป  

 

รูปที่13 หน้าจอ Installation Complete 

3.6.  เมื่อลงโปรแกรมเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

3.6.1 ปรากฏเมนูโปรแกรม ที่ Start Menu ดังรูป 

  

3.6.2 ปรากฏเมนูโปรแกรม ที่หน้า desktop ดังรูป 

 

รูปที่14 ICON โปรแกรม NoCoPy 
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4. การติดตั้ง .Net framework  

 ส าหรับเครื่องที่ไม่มีโปรแกรม .Net Framework จะปรากฏหน้าจอ Microsoft .Net Framework 

V.4.6.1 เพ่ือแจ้งเตือนให้ติดตั้ง โปรแกรมก่อนกดปุ่ม Accept ดังรูป   

  

รูปที่15 การติดตั้ง .Net framework (1) 

 

 

รูปที่16 การติดตั้ง .Net Framework (2) 
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วิธีถอนการติดตั้งหรือลบโปรแกรมออกจากเครื่อง 

1. ไปที่ control panel เลือก program and feature  ดังรูป     

 

รูปที่17 การถอนโปรแกรม NoCoPy (1) 

2. ที่ Uninstall and feature หาชื่อ โปรแกรมท่ีต้องการถอนการติดตั้ง   

                      

รูปที่18 การถอนโปรแกรม NoCoPy (2) 


