










SHARE 
ต าแหน่ง

ดาวเทียม เพ่ือ
ขอความ
ช่วยเหลือ 



www.ilertu.com 

Click 
login 



http://ilertu.cloudapp.net/Account/LogOn 





Click ที่ ตัวเลขที่ปรากฏขึน้ หลังเสียง
สัญญาณดัง จะแสดงข้อมูลคนที่กดขอ

ความช่วยเหลือเข้ามา 

Click ที่ข้อมูลคนที่กดเข้ามาเพ่ือเข้าไป
ดูรายละเอียด 



Click เพื่อ Save แผนที่ 

Click เพื่อ เปล่ียนสถานะ 
ขอความช่วยเหลือ 
รอการตอบรับ 

ด าเนินการเรียบร้อย 
ปิดเหตุด้วยเหตุผลอ่ืน 

ยกเลิก 



ต้องท าการทดสอบระบบทุกการเปล่ียนเวร 



กรณีเหตุเกดิ 
นอกเขต หรือผู้แจ้ง
ไม่เปิด GPS ทาง 

Call Center ของ 
ilertu  

จะด าเนินการ
ประสานงานให้ 











Police i lert u 



Police i lert u 



Police i lert u 





CHAT 
เหมือน LINE  
แตก่รอกได้แต่
ตวัหนงัสือ 
ใสรู่ป และ 
วีดิโอ ไมไ่ด้ 

SHARE 
ต าแหน่ง

ดาวเทียม เพ่ือ
ขอความ
ช่วยเหลือ 

FRIEND 
สามารถค้นหา
เพ่ือนได้จาก 
email และ
ช่ือ group 

CALL เพ่ือ
โทรขอความ
ช่วยเหลือมายงั
WarRoom 

SETTING 
PROFILE 
และอ่ืนๆ 
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WarRoom 
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SHARE 
ต าแหน่ง

ดาวเทียม เพ่ือ
ขอความ
ช่วยเหลือ 



CHAT 
เหมือน LINE  
แตก่รอกได้แต่
ตวัหนงัสือ 
ใสรู่ป และ 
วีดิโอ ไมไ่ด้ 





Lert List 
เพ่ือดรูายการ
การแจ้งเหตท่ีุ
อยูใ่นบริเวณ 
สน.ของตนเอง 



Police ilertu  
Web Site  

ส าหรับการรับแจ้งและ
ติดตามงาน 



SETTING 
PROFILE 
และอ่ืนๆ 







ประชาชน / ชาวต่างชาต ิ/ 
นักท่องเที่ยว 

ต ารวจสายตรวจ 
บนพืน้ที่ 

เจ้าหน้าที่วิทยุ  
ที่ สน. 

ระบบ ilertu 

ได้รับแจ้งเตือน เร่ืองพืน้ท่ี
อนัตราย 

รับแจ้งเตือน การตรวจพืน้ท่ีตาม
ช่วงเวลา ประสานงานต ารวจสาย

ตรวจทางวิทยส่ืัอสาร 

วิเคราะห์ข้อมลูอาชญากรรม  
ตามช่วงเวลา และแจ้งเตือนไปยงั  

ศนุย์วิทย ุต ารวจสายตรวจ และประชาชน 

Police ilertu Phase 2 ระบบวิเคราะห์จุดเฝ้าระวงัภยัตามช่วงเวลา 

Anywhere 2 Go (confidential) 

ประชาชน  
แจ้งฝากบ้าน 

ท่ี สน. 

รับแจ้งเตือน การตรวจ
พืน้ท่ีตามช่วงเวลา และ

เข้าตรวจพืน้ท่ี 



ประชาชน / ชาวต่างชาต ิ/ 
นักท่องเที่ยว 

ต ารวจสายตรวจ 
บนพืน้ที่ 

เจ้าหน้าที่วิทยุ  
ที่ สน. 

ระบบ ilertu 

ประชาชน  
แจ้งขอความช่วยเหลือ  
ผ่าน Police ilertu 

รับแจ้งเร่ืองด้วย 
ilertu mobile 

รับแจ้งเร่ืองด้วย 
ilertu website 

สัง่การ/ประสานงาน 
ต ารวจสายตรวจทางวิทยุ

ส่ือสาร 

ต ารวจสายตรวจเข้าไปยงั
พืน้ท่ีเกิดเหต ุ

มีเสียงเตือนเม่ือมีการแจ้งขอความ
ช่วยเหลือจาก  

Police ilertu mobile 

เปล่ียนสถานะ 
ตามการท างาน 
และปิดเหต ุ

ได้รับแจ้งเตือน เร่ืองพืน้ท่ี
อนัตราย 

รับแจ้งเตือน การตรวจพืน้ท่ีตาม
ช่วงเวลา ประสานงานต ารวจสาย

ตรวจทางวิทยส่ืัอสาร 

วิเคราะห์ข้อมลูอาชญากรรม  
ตามช่วงเวลา และแจ้งเตือนไปยงั  

ศนุย์วิทย ุต ารวจสายตรวจ และประชาชน 

Police ilertu Phase 1+2 ระบบแจ้งขอความช่วยเหลือและ วิเคราะห์จุดเฝ้าระวงัภยัตามช่วงเวลา 

Anywhere 2 Go (confidential) 

ประชาชน  
แจ้งฝากบ้าน 

ท่ี สน. 

ประสานงาน  
กบัศนูย์วิทย ุสน. 

รับแจ้งเตือน การตรวจ
พืน้ท่ีตามช่วงเวลา และ

เข้าตรวจพืน้ท่ี 



Crime 
Menu 
เตือนจดุเกิด
อาชญากรรม
ตามช่วงเวลา 



การกรอกขอ้มูลขอเขา้ใชง้านกลุ่ม 

ระบยุศ / ช่ือ – 
นามสกลุส าหรับผู้ขอ

เข้าร่วมกลุม่ 

ระบตุ าแหน่ง 

ระบอีุเมล์ของท่านที่
จะขอเข้าใช้งานกลุม่ 

ระบสุถานีต ารวจของ
ท่ีผู้ขอเข้าร่วมกลุม่ 

ระบบุก.น. ท่ีผู้ขอเข้า
ร่วมกลุม่อยู่ 

ระบสุถานีต ารวจ ระบบุก.น. 



สือ่ประชาสมัพนัธ ์ที่ใชใ้นโครงการ Police I lert U 

ป้ายประชาสมัพนัธ ์

ป้ายตัง้โตะ๊ 

Banner 

Logo 



สือ่ประชาสมัพนัธ ์ที่ใชใ้นโครงการ Police I lert U 

Sticker 

Standee 



การแนะน าการดาวนโ์หลดและการทดสอบ หลงัจากการน าเสนอ

โปรแกรม Police I lertU ใหก้บัประชาชนทัว่ไป 

การ Download และการตดิต ัง้ Application  Police I lert U 

Application :  Police I lert U   สามารถใชง้านไดท้ ัง้ระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android 

คน้หา Application ที่มีช่ือวา่ “Police I lert U”  



การทดสอบหลงัจากการน าเสนอโปรแกรม Police I lertU ใหก้บัประชาชนทัว่ไป 

หลงัจากประชาชนทัว่ไปไดด้ าเนินการดาวนโ์หลด และ ตดิต ัง้ พรอ้มลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ใหป้ระชาชนคลกิไปที่เมนู  “ Lert ”    และใหถ้า่ยรูป  พรอ้มทัง้ระบขุอ้ความในการแจง้เหตวุ่า 

เมนู lert 

คลิกเพื่อถ่ายรูป 
ระบุข้อความในการแจ้งเหตุ ว่า   

“สมัครครัง้แรก” 



การตรวจสอบกรณีประชาชนทัว่ไปสมคัรและทดสอบการแจง้เหต ุ

การแสดงผลและตรวจสอบโดยสามารถท าไดด้งัน้ี 

1.  เขา้ใชง้านเวปไซต ์www.ilertu.cloudapp.net  ระบ ุUsername และ Password 

2.  คลกิที่เมนู  TRACKING EVENTS  หรอืหากเปิดใชง้านอยู่แลว้ระบบจะมเีสยีงเตอืน 

3.  ตรวจสอบการแจง้เหต ุตรงสว่นขอ้ความ  “สมคัรคร ัง้แรก”  

http://www.ilertu.cloudapp.net/


การตรวจสอบกรณีประชาชนทัว่ไปสมคัรและทดสอบการแจง้เหต ุ

4.  ตดิต่อกลบัตามเบอรโ์ทรของผูแ้จง้เหต ุเพื่อคดักรองหรอืทดสอบ 

5.  อพัเดทสถานการณ์ด าเนินการ  โดยมีรายละเอยีดดงัน้ีครบั 

  -  Request  คือ สถานะแจง้ขอความช่วยเหลอื 

  -  Wait to Response  คือ สถานะรอการด าเนินการ 

  -  At the scene  คือ สถานะถงึที่เกดิเหต ุ

  -  Finish  คอื สถานะด าเนินการช่วยเหลอืหรอืใหบ้รกิารเสรจ็สิ้น 

  -  Close  คือ ปิดงาน 

  -  Cancle  คือ สถานะยกเลกิงาน 

 

 

 

 

 



ช่องทางการแจง้ปญัหาการใชง้านโปรแกม 

ในกรณีทีท่างผูใ้ชต้ดิปญัหาการใชง้านโปรแกรมสามารถแจง้ปญัหาการใชง้านดงักลา่วได ้     

4 ช่องทาง  ดงันี้ 

1. แจง้ปญัหาผ่านช่องทาง อเีมล ์ สามารถส่งอเีมลแ์จง้ปญัหาไดท้ี ่ E-mail :  

Support@anywheretogo.com 

     เพือ่ความรวดเร็วผูแ้จง้ ควรระบปุญัหา อาการ หรอืรูปภาพมาในอเีมลด์ว้ย 

2.   แจง้ปญัหาผ่านช่องทางโทรศพัท ์ไดท้ี ่ :  02-021-1605  

3.   Line :  @ilertu 

4.   081-444-4783 

         

mailto:Support@anywheretogo.com


ค าถามหรอืขอ้สงสยัเพิม่เตมิอืน่ๆ 



ขอบคุณครบั 


