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 โปรแกรมยกเลิกส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ NoCoPy คือโปรแกรมส ำหรับอ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ร่วมกับเครื่องอ่ำนบัตร Smart Card Reader เพ่ือประกอบค ำขอรับบริกำรใดๆ ทดแทนกำรเรียกขอส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชน ตำมนโยบำยมำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน 

1. โครงสร้างการเชื่อมต่อ 

 

รูปที่ 1 โครงสำร้ำงหำรเชื่อมต่อ 

อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบก่อนกำรใช้งำนโปรแกรมมีดังนี้ 

1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.2. ปริ๊นเตอร์ 

1.3. เครื่องอ่ำนบัตร 

1.4. บัตรประจ ำตัวประชำชน 
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2. หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่ 2 หน้ำจอเข้ำสู่ระบบ 

 ขั้นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ 
2.1. กรอกชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน 
2.2. คลิกปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” เพ่ือท ำกำรเลือกเมนูที่ต้องกำรท ำรำยงำน หรือกด “ยกเลิก” เพ่ือออกจำกโปรแกรม 

3. หน้าจอเมนูการขอรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปที่ 3 หน้ำจอเมนูกำรขอรับบริกำร 

หมำยเหตุ ผู้ใช้สำมำรถเปลี่ยนบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ที่มำขอรับบริกำรได้ที่หน้ำจอนี้ (ก่อนท ำกำรเลือกกำรขอรับ

บริกำร กรมทำงหลวง) 

หน้ำจอเมนูกำรขอรับบริกำรแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

3.1.ส่วนแสดงข้อมูล ข้อมูลผู้ใช้งำน 

3.1.1. ชื่อ-นำมสกุลของผู้ใช้งำน 

3.1.2. รำยละเอียดหน่วยงำนของผู้ใช้งำนเมนู 

3.1.3. รำยละเอียด วัน-เวลำ ที่ด ำเนินกำร 

3.2. เมนูกำรท ำงำนของโปรแกรม ประกอบด้วย  

- เมนูกำรขอรับบริกำร กรมทำงหลวง 

- เมนูตรวจสอบสถำนะบัตร (ยังไม่เปิดใช้บริกำร) 

- เมนูค้นหำรำยกำร 

- เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
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4. แบบค าร้องขอรับบริการ กรมทางหลวง 

   

 รูปที่ 4 แบบค ำร้องขอรับบริกำร 
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ขั้นตอนกำรกรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวง 

4.1.  เพ่ิมข้อมูล 3 ส่วนดังนี้  

4.4.1. ส่วนของข้อมูลกำรขอรับบริกำร ประกอบด้วย 

4.1.3.1. ประเภทกำรบริกำร 

4.1.3.2. รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

4.4.2. รำยละเอียดของผู้ขอรับบริกำร ประกอบด้วย 

4.1.2.1. ข้อมูลผู้ขอรับบริกำร (ดึงข้อมูลมำอัตโนมัติจำกบัตรประจ ำตัวประชำชน) 

4.1.2.2. ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ สำมำรถเลือกได้ว่ำจะดึงข้องมูลจำกบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ

กรอกข้อมูลใหม่ 

4.1.2.3. รูปภำพจำกบัตรประจ ำตัวประชำชน 

4.1.2.4. กำรลงลำยมือชื่อใช้เพื่อเป็นกำรยินยอมมอบบัตรประจ ำตัวประชำชนให้เจ้ำพนักงำนในกำร

ขอรับบริกำร 

4.4.3. เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

4.1.3.1. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง คือชื่อ-นำมสกุลของเจ้ำพนักงำนที่ท ำกำรเข้ำสู่ระบบ 

4.1.3.2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

4.1.3.3. หมำยเหตุ กำรด ำเนินกำร 

4.2.  บันทึกข้อมูล ที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  

4.3.  ระบบจะเข้ำสู่หน้ำจอกำรตรวจสอบข้อมูล และพิมพ์แบบค ำร้องขอรับบริกำร 
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รูปที่ 5 หน้ำจอกำรตรวจสอบข้อมูล และพิมพ์แบบค ำร้องขอรับบริกำร 
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4.4.  เมื่อกดพิมพ์แบบค ำร้องจะขึ้นหน้ำจอกำรเลือกเครื่องพิมพ์และจ ำนวน 

4.4.1.  ท ำกำรเลือกเครื่องปริ๊นเตอร์ 

4.4.2.  เลือกจ ำนวนที่ต้องกำรพิมพ์ 

4.4.3.  สั่งพิมพ์แบบค ำร้อง 

 

รูปที่ 6 หน้ำจอกำรพิมพ์แบบค ำร้อง  
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4.5.  ผู้ขอรับบริกำรท ำกำรเซ็นแบบค ำร้องเพ่ือเป็นกำรยินยอมมอบบัตรประจ ำตัวประชำชนแก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือด ำเนินกำร 

 

รูปที่ 7 เซ็นแบบค ำร้อง 
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5. ค้นหารายการ 

   

รูปที่ 8 หน้ำจอค้นหำรำยกำร   

 ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 

5.1.  ค้นหำด้วยชื่อผู้ขอรับบริกำรหรือประเภทบริกำร 

5.2. ขอบเขตกำรค้นหำด้วยวันที่ โดยก ำหนดช่วงเวลำที่ต้องกำรค้นหำรำยกำรที่เคยถูกบันทึกในระบบ 

5.3.  ผลกำรค้นหำ เมื่อก ำหนดเงื่อนไขในกำรค้นหำรำยกำรที่เคยถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบ

จะประมวลผลและแสดงผลกำรค้นหำที่ส่วนผลกำรค้นหำ 

5.4.  ล้ำงข้อมูล เมื่อต้องกำรลบเงื่อนไขที่เคยก ำหนดไว้ 
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6. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

 

รูปที่ 9 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน 

ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี ้

6.1.  แสดงชื่อผู้ใช้และหน่วยงำน (ไม่สำมำรถท ำกำรแก้ไขได้)  

6.2.  รหัสผ่ำน (กรณีต้องกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่)  

6.2.1. ใส่รหัสผ่ำนเดิมที่ช่องรหัสผ่ำนเดิม 

6.2.2. ใส่รหัสผ่ำนใหม่ที่ต้องกำรเปลี่ยน 

6.2.3. ยืนยันรหัสผ่ำนใหม่ที่ต้องกำรอีกครั้ง 

6.3.  แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

6.4.  เมื่อเรียบร้อยแล้วท ำกำรกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกกำรเปลี่ยนแปลง หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือกลับสู่เมนูหลัก 
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7. คู่มือส าหรับประชาชนของกรมทางหลวง 

ล าดับ ชื่อคู่มือ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ทำงเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี (มำตรำ 37) 

ส านักอ านวยความปลอดภัย 

2 วำงหรือเชื่อมต่อท่อระบำยน้ ำ  เพ่ือระบำยน้ ำทิ้งลงสู่ทำงหลวง 
(มำตรำ 39/1) 

3 ป้ำยแนะน ำบนทำงหลวง (มำตรำ 47) 
4 ปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทำงหลวง (ยกเว้น งำนทำงเชื่อม,เชื่อม

ท่อระบำยน้ ำทิ้งและงำนระบบสำธำรณูปโภค) (มำตรำ 47) 
5 สร้ำงหรือดัดแปลงต่อเติมอำคำรต่ำงๆในที่ดินริมเขตทำงหลวงระยะไม่

เกิน  15 เมตร หรือ 50 เมตร เฉพำะทำงหลวงบำงสำยตำมที่ได้มี  
พ.ร.ฎ.ออกมำก ำหนดไว้ (มำตรำ 49) 

6 กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภคในเขตทำงหลวง (มำตรำ 
48,56 วรรคสอง) 

7 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำกำรก่อสร้ำง งำนก่อสร้ำงชั้นพิเศษ 

ส านักมาตรฐานและประเมินผล 

8 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงทำง ชั้น 1 
9 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงทำง ชั้น 2 

10 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงทำง ชั้น 3 

11 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงทำง ชั้น 4 
12 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงสะพำน ชั้น 1 

13 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงสะพำน ชั้น 2 
14 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงสะพำน ชั้น 3 

15 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงสะพำน ชั้น 4 

16 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำน ฉำบผิวทำง แบบ Chip Seal 
17 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำน ฉำบผิวทำง แบบ Slurry  Seal 

18 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำน เสริมผิวทำง แบบ Cold Mixed 
Asphalt 

19 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำน เสริมผิวทำง แบบ 
Hot  Mixed  Asphalt 

20 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำน บ ำรุงทำง แบบ Hot  Mix In-Place 
Recycling 

21 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำน บูรณะทำง แบบ Pavement  In-Place 
Recycling 
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ล าดับ รายช่ือคู่มือประชาชน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
22 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนจัดท ำเครื่องหมำยจรำจรฯ ด้วยวัสดุ

เทอร์โมพลำสติก (Thermoplastic) 

ส านักมาตรฐานและประเมินผล 

23 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนจัดท ำเครื่องหมำยจรำจรฯ ด้วยสีจรำจร 
(Traffic Paint ) 

24 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ชั้น 1 

25 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ชั้น 2 

26 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนไฟสัญญำณจรำจร  
27 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำน รำวกันอันตรำย  ชั้น 1 

28 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำน รำวกันอันตรำย  ชั้น 2 

29 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนป้ำยจรำจร 
30 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนเครื่องหมำยน ำทำง 

31 กำรขออนุญำตก่อสร้ำงทำงเชื่อมกับทำงหลวง เข้ำสู่ที่ดินว่ำงเปล่ำ บ้ำนพัก
อำศัย อำคำรพำณิชย์ สถำนีบริกำรน้ ำมัน สถำนีบริกำรก๊ำซ หรือ สถำนี
บริกำรเชื้อเพลิงอื่นไกล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมำตรฐำน
ของกรมทำงหลวง (มำตรำ 37) 

 
แขวงทางหลวง 

32 กำรขออนุญำตก่อสร้ำงทำงเชื่อมทุกประเภท  เพ่ือเป็นทำงเข้ำออกทำง
หลวง ที่อยู่ในหลักเกณฑ์  หรือรูปแบบที่เป็นมำตรฐำนของกรมทำงหลวง 
(มำตรำ 37) 

ส านักงานทางหลวง 

33 กำรขออนุญำตก่อสร้ำงสถำนีบริกำรประชำชน (ป้อมต ำรวจ) ศำลำที่พัก
ผู้โดยสำร สะพำนลอยคนเดินข้ำม (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวง ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต) (มำตรำ 47) 

34 กำรขออนุญำตกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภคในเขตทำง
หลวง (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวง ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้พิจำรณำ
อนุญำต) (มำตรำ 48, 56 วรรคสอง) 

35 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำงสะพำนลอยคนเดินข้ำม 
36 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนขุดขนวัสดุ  หิน  กรวด  ทรำย  ลูกรัง 

และงำนดินประเภทที่ 1ขุดขนวัสดุ  หิน  กรวด  ทรำย  ลกูรัง และงำนดิน
ประเภทที่ 1 

37 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนขุดขนวัสดุ  หิน  กรวด  ทรำย  ลูกรัง 
และงำนดินประเภทที่ 2 

38 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนบ ำรุงปกติ  ประเภท ก. ชั้น 1 ส านักงานทางหลวง 



คู่มือการใช้งาน 
โปรแกรมยกเลิกส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (NoCoPy) 
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ตำรำง คู่มือประชำชน 
: ที่มา www.doh.go.th > คู่มือประชาชน หรือ Link http://www.doh.go.th/content/page/page/1499 

 

 

ล าดับ คู่มือประชาชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
39 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนบ ำรุงปกติ  ประเภท ก. ชั้น 2 

ส านักงานทางหลวง 40 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนบ ำรุงปกติ  ประเภท ข. ชั้น 1 

41 กำรจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมำงำนบ ำรุงปกติ  ประเภท ข. ชั้น 2 
42 กำรขออนุญำตให้ยำนพำหนะเดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวง

แผ่นดิน  และทำงหลวงสัมปทำน 
ส านักงานควบคุมน้ าหนัก

ยานพาหนะ 

http://www.doh.go.th/
http://www.doh.go.th/content/page/page/1499

