
นายระวี  สวัสดี
ฝายบริหารงานทะเบียน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

การเขาใชงานระบบทะเบียนบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยบัตรประจําตัวประชาชน (SMART CARD)



คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร
 เครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีระบบปฏิบัติการ Windows XP ,Windows Vista, Windows 7, Windows 8,Windows 10

 สําหรับ อปท.ท่ียืมเครื่อง อานบัตร SMC กับ สปสช. ตองเปนเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 
8 และWindows 10

 โดยใช Web Browser ดังตอไปนี้

 Microsoft Edge

Google Chrome Version 31 หรือสูงกวา

 Mozilla Firefox Version 27 หรือสูงกวา

 สามารถเชื่อมตอระบบ Internet ได



บัตรประจําตัวประชาชน

 บัตรประจําตัวประชาชน ประเภท Smart Card

 นายทะเบียน(ปลัด) / นักทรัพยากรบุคคล / เจาหนาท่ีการเงินและผูท่ี
ไดรับมอบหมาย ตองขอ PIN Code ซ่ึงเปนตัวเลข 4 หลัก จากสํานัก
ทะเบียนท่ีวาการอําเภอ หรือเทศบาลท่ีสามารถออก PIN Code ได



การติดตั้งโปรแกรม



การติดต้ังโปรแกรม



การใชงานโปรแกรม



อุปกรณที่ตองเตรียม

1.เครื่องคอมพิวเตอร

2.เครื่องอานบัตรประชาชน smart card

3.บัตรประชาชนแบบ smart card



เชื่อมตอเครื่อง SMC กับเครื่องคอมพิวเตอร



การใชงานโปรแกรม

Desktop



การใชงานโปรแกรม



การใชงานโปรแกรม



การใชงานโปรแกรม



การใชงานโปรแกรม



โปรแกรมส่วนบุคคล



หนา้แจง้เตือน

นายทะเบียน(ปลดั) จนท.ทะเบียนการเงิน



กรณี : พนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม / หรือยายมาจากสังกัดอื่นท่ีไมใช อปท.

1.เลขบัตรผู้มีสิทธิ

4.เลือกประเภทบุคลากร

หมายเหตุ > กรณียายหนวยงาน หากหนวยงานเดิมมีการปลดสิทธิ 

หนวยงานใหมตองเขามาทําการบันทึกใหม

2.กดค้นหา

3.ตรวจสอบข้อมูล

4.วันทีป่ฏิบัตงิาน(ตามคาํส่ัง)

5.กรอกข้อมูลบุคคลใน

ครอบครัว

6.กดเพิม่บุคคลในครอบครัว

7.ตรวจสอบข้อมูลบุคคลในครอบครัว

8.บันทกึ

เมนู : บันทึกขอมูลผูมีสิทธิ (รายใหม)



กรณี : บันทึกผูมีสิทธิแลวตองการขอเพ่ิมบุคคลในครอบครัว/แกไขขอมูลบุคลากรเมนู : แกไขขอมูลผูมีสิทธิ

1.เลขบัตรผู้มีสิทธิ

2.กดค้นหา

3.กดแก้ไข

4.แก้ไขประเภทบุคลากร 5.แก้ไขวันทีป่ฏิบัตงิาน

6.กรอกข้อมูลบุคคลใน

ครอบครัว
7.กดเพิม่บุคคลในครอบครัว

8.ตรวจสอบข้อมูลบุคคลในครอบครัว

9.บันทกึ



เมนู : แจงขอมูลผูหมดสิทธิ กรณี : เสียชีวิต/ลาออก/ใหออกจากราชการ/หยา/บรรลุนิติภาวะ/เกษียรอายุ(รับบําเน็จ)/

หมดวาระ

1.เลขบัตรผู้มีสิทธิ

2.กดค้นหา

3.กดปุ่มกลมๆสีฟ้า

4.เลือกปลดคนทีจ่ะ

ปลด

5.ระบุสาเหตุ / วันที่

หมดสิทธิ /

รายละเอียด

6.บันทกึ



กรณี : เปลี่ยนช่ือ หรือ สกุลเมนู : ปรับปรุงขอมูลบุคคล 

1.เลขบัตรผู้ทีเ่ปล่ียนชื่อสกุล

2.กดค้นหา

3.กดปรับปรุงข้อมูลบุคคล

หมายเหตุ > ระบบจะปรับปรุงขอมูลจากทะเบียนราษฎรใหอัตโนมัติ และจะแสดงผลในวันถัดไป



กรณี : ยายระหวาง อปท. ใหหนวยงานใหม (ปลายทาง) ทําการโอนยายเทาน้ัน 

หนวยงานเดิม (ตนทาง) ไมตองทําอะไร
เมนู : ยายหนวยงาน (ปลายทาง)

1.เลขบัตรผู้ทีเ่ปล่ียนชื่อสกุล

2.กดค้นหา

3.ตรวจสอบขอ้มลูบคุคลในครอบครวั

4. เลือกวันทีป่ฏิบัตงิาน(ตาม

คาํส่ัง)
5.เลือกประเภทบุคลากร

6.บันทกึ



เมนู : อนุมัติยายหนวยงาน
กรณี : เจาหนาท่ีทะเบียนบุคลากรบันทึกขอมูลในเมนูยายหนวยงาน(ปลายทาง) หากนาย

ทะเบียน(ปลัด)เปนผูบันทึกขอมูลในเมนูยายหนวยงาน(ปลายทาง)เอง จะไมตองมาอนุมัตซิ้ํา

2.กดค้นหา

1.เลือกสถานะ“เข้า” 
เท่าน้ัน

3.ตรวจสอบความถกูตอ้ง

5..กดปุ่มอนุมัต ิถ้าถูกต้อง กดไม่อนุมัตกิรณี ไม่ถูกต้อง

4.ติ๊กเคร่ืองหมายถูก ถูกหน้ารายทีต่้องการอนุมัติ

หรือไม่อนุมัติ

หมายเหตุ > เมนูนี้สําหรับนายทะเบียน (ปลัด) เทานั้น



เมนู : อนุมัติผูหมดสิทธิ
กรณี : เจาหนาท่ีทะเบียนบุคลากรบันทึกขอมูลในเมนูแจงขอมูลผูหมดสทิธิ หากนายทะเบียน

(ปลัด)เปนผูบันทึกขอมูลใน เมนูแจงขอมูลผูหมดสิทธ ิเอง จะไมตองมาอนุมัติซ้ํา

1.ตรวจสอบความถกูตอ้ง และติก๊เครื่องหมาย

ถกู รายการท่ีจะอนมุตัิ หรอืไม่อนมุตัิ

2.กดปุ่มอนุมัต ิถ้าถูกต้อง กดไม่อนุมัตกิรณี ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ > เมนูนี้สําหรับนายทะเบียน (ปลัด) เทานั้น



เมนู : อนุมัติรับรองสิทธิ
กรณี : เจาหนาท่ีทะเบียนบุคลากรบันทึกขอมูลในเมนูบันทึกขอมูลผูมีสิทธริายใหมหรือเมนู

แกไขขอมูลผูมีสิทธิ หากนายทะเบียน(ปลัด)เปนผูบันทึกขอมูลเอง จะไมตองมาอนุมัติซ้ํา

1.ตรวจสอบความถกูตอ้ง และติก๊เครื่องหมายถกู 

รายการท่ีจะอนมุตัิ หรอืไม่อนมุตัิ

2.กดปุ่มอนุมัต ิถ้าถูกต้อง กดไม่อนุมัตกิรณี ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ > เมนูนี้สําหรับนายทะเบียน (ปลัด) เทานั้น





หากมีขอสงสัยสามารถติดตอไดท่ี

1. Call Center โทร 1330 กด 5 กด 3

2. คุณระวี  สวัสดี 061-3986637

E-mail: rawee.s@nhso.go.th
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