
              การใชงาน Application ระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครวัเรอืน กรมปศสุัตว V.2.0 

                (ระบบปฏิบัติการ Android) 

 

1. ดาวนโหลดและการติดต้ัง Application 

1.1 ดาวนโหลด Application ลง Tablet  ไดที่ http://regislives.dld.go.th กดเลือก  
1.2 เลือกไฟล Application ที่ไดทําการดาวนโหลด (นามสกลุ apk)  และเลือกปุม “Next” ตามรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 เมื่อติดต้ังเสร็จสิ้นจะพบขอความ “App Installed” 
1.4 ทําการ restart เครื่อง 

 
2. การบันทึกขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน (smartcard) แบบออฟไลน 

 
 

2.1 ปดการเช่ือมตอ Internet 
2.2 เปด Application 
2.3 เลือกปุม “ออฟไลน” 
2.4 เช่ือมตอเครื่องอานบัตรเขากับ Tablet  

และเสียบบัตรประจําตัวประชาชน 
 

 

2.5 เลือกปุม “เพ่ิมเกษตรกร”  

2.6 เลือกปุม “อานขอมูล”  
2.7 เลือกปุม “ยืนยันขอมูล” เพ่ือบันทึกขอมูลเกษตรกร

ลง Tablet หากตองการยกเลิกใหเลือกปุม “ยกเลิก”  
ตามรูปภาพ 

2.8  หากตองการเพ่ิมเกษตรกรรายถัดไป สามารถเลือก
ปุม “เพ่ิมเกษตรกร”      
 

* กรณีที่อุปกรณ Tablet เคยติดต้ัง Application 

Version เดิม ควรลบ Application เดิมออกกอนแลวจึง

ติดตั้งใหม 

**  กรณีเขาใชงานครั้งแรก ผูใชจําเปนตองทําการ

เชื่อมตอ Internet กับอุปกรณ  
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2.9 หากตองการลบขอมูลออก  

  เลือกปุม “กากบาท” 

2.10 หากตองการสงขอมูลเขาระบบ ทําการ 

       เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet 

       และเลือกปุม “สงขอมูล”  
 

 
 
 

* หากตองการบันทึกขอมูลจากบัตรประชาชนแบบออนไลน มีขั้นตอนเชนเดียวกับแบบออฟไลน 
แตจําเปนตอง เช่ือมตอ Internet กับ Tablet ตลอดเวลาที่ใชงาน 

3. การ Sync ขอมูลออฟไลน 
3.1 เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet ทุกครั้ง 
3.2 เลือกปุม “ออฟไลน” 
3.3 เลือกปุม “สงขอมูล”  Application จะทําการสงขอมูลไปยังระบบ ตามรูปภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. การ Login เขาใชงาน 
4.1 เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet ทุกครั้ง 
4.2 เปด Application 
4.3 เลือกปุม “ออนไลน” จะพบหนาจอเขาสูระบบ  
4.4 หากไมไดเช่ือมตอ Internet จะพบขอความแจงเตือนดังรูป 
 

 
 

4.4 กรอก ช่ือผูใชงาน และ รหัสผาน ตามที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงมอบให ซึ่งเปนช่ือผูใชงาน 
และ รหสัผาน เดียวกับที่ใชงานบนเว็บไซต  

* การใชงานในรูปแบบออฟไลนจะสามารถบันทึกได

เพียงขอมูลเกษตรกรซ่ึงเปนการอานจากบัตรประจําตัว

ประชาชนเทานั้น 
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4.5  เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลวจะแสดงหนาจอตามรูป และจะพบสญัลักษณ (WiFi) หรือ (3G) มุม
ขวามือดานบน หากตองการออกจากระบบ เลือกปุม “ออกจากระบบ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การคนหาเกษตรกร 
5.1 เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet ทุกครั้ง 
5.2 เปด Application  เลือกปุม “ออนไลน”  และทําการ Login เขาสูระบบ 

5.3 เลือกปุม “คนหาขอมูลผูเลี้ยงสัตว”    
 

 
 

*  กรณีตองการเปลี่ยนผูใชงาน ผูใชตองทําการ

เชื่อมตอ Internet กับอุปกรณ Tablet ทุกครั้ง โดย 

Applicationจะแสดงหนาจอตามรูปภาพ ซ่ึง 

Application จะทําการลบขอมูลของผูใชกอนหนาใน

เครื่องท้ังหมด 
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     1. คนหาจากเลขบัตรประชาชน 
        -  กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร 
     2. คนหาจากช่ือ-นามสกุล 
         -  กรอกช่ือ-นามสกุลของเกษตรกร 
     3. คนหาจาก Smart Card 
         -  เช่ือมตอเครื่องอานบัตรเขากับ Tablet และเสียบบัตรประจําตัวประชาชน 
         -  เลือกปุม “อานขอมูล”    
         -  เลือกปุม “ยืนยันขอมูล” 

* การคนหาขอมูลเกษตรกรจะพบหนาจอตามรูปภาพดานลาง 

 
 

     4. คนหาจากช่ือนิติบุคคล/ช่ือหนวยงานอ่ืนๆ/เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
         -  กรอกช่ือนิติบุคคล/ช่ือหนวยงานอ่ืนๆ/เลขประจาํตัวผูเสียภาษีที่ตองการคนหา  
 

6. การแกไขขอมูลเกษตรกร 
6.1 เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet ทุกครั้ง 
6.2 เปด Application  เลือกปุม “ออนไลน”  และทําการ Login เขาสูระบบ 
6.3 เลือกปุม “คนหาขอมูลผูเลี้ยงสัตว”   

 
โดยสามารถเพ่ิม/แกไขขอมลูเกษตรกรไดดังน้ี 

1. รูปภาพเกษตรกร 
2. ที่ต้ังฟารม (สามารถดูขั้นตอนการใชงานไดในขอ 7) 
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3. ปุมขอมูลสมาชิกกลุมปศุสัตว 
 

 
-  เลือกปุม “ปรับปรุงขอมูล” 
-  เลือกหนวยงาน จังหวัด และกลุม 
-  เลือกปุม “บันทึก”  
 
 
 
 

4. ปุมขอมูลสมาชิกอ่ืนๆ 
 
 
 

-  เลือกปุม “ปรับปรุงขอมูล” 
-  เลือกจังหวัด และกลุม 
-  เลือกปุม “บันทึก”  

 
 

 
 

7. การเพิ่ม/แกไขที่ต้ังฟารม 
7.1 เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet ทุกครั้ง 
7.2 เปด Application  เลือกปุม “ออนไลน”  และทําการ Login เขาสูระบบ 
7.3 เลือกปุม “คนหาขอมูลผูเลี้ยงสัตว”    

7.4 เลือกปุม “ที่ต้ังฟารม”  

7.5 เลือก “เพ่ิมที่ต้ังฟารม”  
 

 
-  กรอกขอมูลที่ต้ังฟารม  
-  เพ่ิมรูปภาพฟารม เลือกเครื่องหมายบวก 
-  ปกพิกัดฟารม เลือกปุม “แผนที่ต้ังฟารม” 
 

 
 
 
 

* จําเปนตองกรอก หมูท่ี ตําบล อําเภอ 

และจังหวัดใหครบจึงจะสามารถปกพิกัดได 

** การปกพิกัดฟารม อุปกรณ Tablet 

จําเปนตองอยู ณ จุดท่ีตองการปก 
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-  หากตองการเลื่อนหมุด กดคางที่ปุม
และลากไปตามจุดที่ตองการ  

-  เลือกปุม “กลับ” จะมี Popup ใหยืนยัน
การปกพิกัด  

 
  
 

7.6 เลือก “บันทึก”  
* หากตองการแกไขขอมูลที่ต้ังฟารมที่มีอยูแลว ใหเลือกฟารมที่ตองการ และกด “ปรับปรุงขอมูล” 

 
8. การเพิ่ม/แกไขขอมูลปศสุัตว 

8.1 เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet ทุกครั้ง 
8.2 เปด Application  เลือกปุม “ออนไลน”   
     และทําการ Login เขาสูระบบ 
8.3 เลือกปุม “คนหาขอมูลผูเลี้ยงสัตว”    

8.4 เลือกปุม “ที่ต้ังฟารม”  
8.5 เลือกฟารมที่ตองการ 

 
 
 
 

8.6 เลือกปุม “ขอมูลปศสุัตว”   
8.7 เลือกปุม “ปรับปรุงขอมูล”  
8.8 ทําการกรอกขอมูลปศุสตัว และ เลือก “บันทึก” 
 
 
 
 
 

9. ขั้นตอนการเลิกเลี้ยง 
9.1 เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet ทุกครั้ง 
9.2 เปด Application  เลือกปุม “ออนไลน”  และทําการ Login เขาสูระบบ 
9.3 เลือกปุม “คนหาขอมูลผูเลี้ยงสัตว”    

9.4 เลือกปุม “ที่ต้ังฟารม”  
9.5 เลือกฟารมที่ตองการ 

  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 6 

 



 
 

9.6 เลือกปุม “ปรับปรุงขอมูล” 
9.7 เปลี่ยนสถานะเลี้ยงเปน “เลิกเลี้ยง” และเลือกปุม “บันทึก”  
 

 
 

10. การเรียกดูรายงาน 
10.1 เปดการเช่ือมตอ Internet กับ Tablet ทุกครั้ง 
10.2 เปด Application  เลือกปุม “ออนไลน”  และทําการ Login เขาสูระบบ 
10.3 เลือกปุม “รายงาน” และเลือกหมวดหมูของขอมูลที่ตองการเรียกดู ตามรูปภาพดานลาง 
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10.4 เลือกรายงานที่ตองการเรียกดู และเลือกปุม  เพ่ือกรองขอมูลที่ตองการ 
 

 
 

1. สวนการกรองขอมูล เลือกกรองขอมูลตามชวงเวลา ตามพ้ืนที่ปศุสัตวเขต ตามจังหวัด และอําเภอ  

2. เมนู Export รายงาน เปนไฟลนามสกุลดังน้ี 

- XML               - CSV 

- PDF           - MHTML 

- Excel        - TIFF Flie 

- Word 

1 

2 

  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 8 

 


