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1. ภารกจิหลกัในการดาํเนนิงาน

งานทะเบยีนราษฎรและบัตรประจําตวัประชาชนเป็นงานหลกัของ
กระทรวงมหาดไทยในการจัดเก็บขอ้มลูพืHนฐาน (Basic Information) ของประชาชนทกุ
คนในสงัคมไทย รวมทัHงออกเอกสาระสําคญัแสดงความเป็นพลเมอืงของประเทศ เชน่ 
สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น และบัตรประจําตวัประชาชน เป็นตน้

ปัจจบุนัมสีํานักทะเบยีนอําเภอและทอ้งถิ;นที;ใหบ้รกิารประชาชนทางดา้นการ
ทะเบยีนและบตัรประจําตวัประชาชนอยู ่1,077 แหง่ ทั;วประเทศ

วตัถปุระสงคข์องระบบการทะเบยีนอเิล็กทรอนกิสแ์หง่ชาติ

• จัดสรา้งฐานขอ้มลูกลางประชาชน (Central Population Database) โดยใชเ้ลข• จัดสรา้งฐานขอ้มลูกลางประชาชน (Central Population Database) โดยใชเ้ลข
ประจําตวัประชาชน (13 หลกั) และเลขรหัสประจําบา้น (11 หลกั) เป็นดชันใีนการจัดเก็บ

• นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาปรับปรงุระบบการบรกิารประชาชนดา้นการ
ทะเบยีนราษฎรและบัตรประจําตวัประชาชนในทกุสํานักทะเบยีนทั;วประเทศเพื;อลดความ
ผดิพลาด แกป้ัญหาความลา่ชา้และป้องกนัการทจุรติ

• ขยายการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูกลางประชาชนไปยังทกุสว่นราชการ ภาคธรุกจิ
และภาคเอกชนผา่นชอ่งทาง Intranet และ Extranet และ Internet

• ผลกัดนัการใชเ้ลขประจําตวัประชาชนและเลขรหัสประจําบา้น เป็นเลขมาตรฐานกลาง
ของประเทศในการจัดเก็บขอ้มลูเพื;อประโยชนใ์นการเชื;อมโยงแลกเปลยีนขอ้มลูของทกุ
หน่วยงาน <<BACK



2. Input
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3. Process
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4. Output

ทะเบยีนบา้นฉบบัคอมพวิเตอร์



สําเนาทะเบียนบ้าน

ทะเบยีนบา้นแบบสมดุพก (PassBook)

รายการบ้าน



รปูแบบบตัรประจําตวัประชาชนพมิพด์ว้ยระบบคอมพวิเตอร์



รปูแบบบตัรประจําตวัประชาชนแบบแถบแมเ่หล็ก



รปูแบบบตัรประจําตวัประชาชนแบบ Smart Card



ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตั�งประจําเขตเลอืกตั�ง
จังหวดัสระบุรี

เรื อง  บัญชีรายชื อผู้มีสิทธิเลอืกตั�งสมาชิกวุฒิสภา
-----------------------

สําหรับหน่วยเลขตั�งที  57. ตําบลปากเพรียว ท้องถิ นเทศบาลเมอืงสระบุรี จังหวดั สระบุรีสําหรับหน่วยเลขตั�งที  57. ตําบลปากเพรียว ท้องถิ นเทศบาลเมอืงสระบุรี จังหวดั สระบุรี



เลขหมายของบัตร สถานที�ออกบัตร

หมายเหตุ
หลักฐานที�ใชใ้นการลงคะแนน

ชื�อตวั - ชื�อสกุล เพศวนัเดือนปีเกิดลาํดบัที�

สส.11

ถนนมิตรภาพ
54/24 3-1999-00373-89-1   นาย ประกาศ โกเชก                          ช      23 ก.พ.  2509            23

3-1999-00373-91-3   น.ส.ภริดา  โกเชก     ญ      12  ก.ย.  2515            24

54/25 3-1005-03397-53-2   วา่ที& ร.ต. ประเทือง  ปันทะวาย     ช      20  ต.ค.  2490            25

3-1999-00051-78-9   นาง เสนาะ  ปันทะวาย     ญ      -  2496                   26

3-1999-00051-79-7   น.ส.เนตรชนก  ปันทะวาย     ญ      21  ก.ย.  2515            27

เลขหมาย
ประจาํบ้าน

เลขประจาํตวั
ประชาชน ลายมือชื&อหรือ

ลายพิมพน์ิ0วมือ





<<BACK



5. Technology



ระบบคอมพวิเตอร์ตดิตั�ง ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ระบบคอมพวิเตอร์ตดิตั�ง ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 11  --  99



ระบบคอมพวิเตอร์ตดิตั�ง ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจงัหวดัระบบคอมพวิเตอร์ตดิตั�ง ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจงัหวดั

OPERATION
WORKSTATION



T
ETHERNET

ETHERNET HUB

อปุกรณ์เชื�อมโยงศนูยภ์าค
ETHERNET HUB

File/Database Server
Backup Tape

DRD
MIRROR DISK

Line Printer

อุปกรณ์ตดิตั�ง ณ สํานักทะเบียนอาํเภอ/ท้องถิ น 1,077 แห่ง

 งานบตัรประจาํตวัประชาชน

ID Card
Service

 Workstation

Laser
Printer

Camera

ID Card Printing
Workstation  Smart ID Card

Printer

Passbook
Printer LaserPrinter

Mis/Enquiry
 Workstation

Laser Printer Passbook
Printer

Service
W/S#nService

W/S#1

Service
W/S#2

Service
W/S#n-1

 งานทะเบยีนราษฎร

Laser
Printer

Live Thumb
Scanner

UPS UPS

Smart Card
Reader



ชุดทาํบัตรเคลื อนที  จาํนวน ชุดทาํบัตรเคลื อนที  จาํนวน 153153  ชุด ชุด 
ประจาํ ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจงัหวดั ประจาํ ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจงัหวดั 7676  แห่งแห่ง

 10/100 Mbps

IP Sharing
อปุกรณ์เชื�อมโยงไปยงั ศนูยบ์ริหารการทะเบียนภาค

สาขาจงัหวดั

ระบบคอมพิวเตอร์
ศนูยบ์ริหารการทะเบียนภาค

สาขาจงัหวดั

 10/100 Mbps
UTPUTP

Camera

Live Thumb Scanner
IDcard Service

Workstation
IDcard Printing

Workstation Smart IDcard
Printer

 10/100 Mbps  10/100 Mbps

UPS

UPS

Laser Printer



สํานักทะเบียนอาํเภอและท้องถิ น



ระบบการบริการประชาชน

ด้านบตัรประจาํตวัประชาชน
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6. ความสําคญัของระบบ NERS

• Operation Level ปรับปรงุการบรกิารประชาชน ณ สํานัก
ทะเบยีนทั;วประเทศเป็น Computerize ทั Hงหมด

• Management Level สามารถควบคมุตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ของเจา้หนา้ที;ในทกุระดบัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพรวมทั Hง
สามารถใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานตา่งๆ ในการปฏบิตัหินา้ที;สามารถใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานตา่งๆ ในการปฏบิตัหินา้ที;
ดว้ย

• Strategic Level สามารถผลติขอ้มลูขา่วสารดา้นประชากร
ใหแ้กร่ัฐบาลและหน่วยงานตา่งๆ เพื;อใชใ้นการวางแผนและการ
จัดทํางบประมาณ

<<BACK



7. สรปุ 4 ระบบทีHนํามาใชใ้นการดาํเนนิงาน

Executive Support System (ESS)

Decision Support System (DSS)ระบบ
ควบคมุ
และ

ระบบ
สนับ
สนุน
ขอ้มลู
ขา่วสาร
เพื;อการวาง
แผนงาน

ระบบ
ควบคมุ

และ

ระบบ
สนับ
สนุน

ขอ้มลู
ขา่วสาร

เพื;อการวาง
แผนงาน

        ระบบ  
                    ควบคมุ
                 และ

                  ระบบ
                สนับ
              สนุน
           ขอ้มูล
        ขา่วสาร
     เพื;อการ
 วางแผนงาน

ระบบ  
 ควบคมุ
   และ

ระบบ
  สนับ
    สนุน
     ขอ้มลู
       ขา่วสาร
        เพื;อการ
        วางแผนงาน

Management Information 
System (MIS)

ระบบทะเบยีนครอบครัว ระบบทะเบยีนผูม้สีทิธเิลอืกตั Hง ระบบการทะเบยีนอเิล็กทรอนกิส์ ระบบทะเบยีนแรงงานตา่งดา้ว

ระบบใหบ้รกิาร
ประชาชนดา้นการ
ทะเบยีนและบตัร
ณ สํานักทะเบยีน

และ
สนับสนุน
งานของ
สํานักทะเบยีน
ในระดบัจังหวัด
และภาค

Transaction 
Processing
System (TPS)ระบบการจัดทําบญัชี

ผูม้สีทิธเิลอืกตั Hง
ณ สํานักทะเบยีน

และ
สนับสนุน
งานของ

สํานักทะเบยีน
ในระดบัจังหวัด

และภาค

ระบบใหบ้รกิาร
ประชาชนดา้นการ
ทะเบยีนครอบครัว
ณ สํานักทะเบยีน

                 และ
              สนับสนุน
            งานของ
         สํานักทะเบยีน
      ในระดบัจังหวัด
    และภาค

ระบบการจัดทํา
ทะเบยีนบตัร
ประจําตวั
แรงงานตา่งดา้ว
ณ สํานักทะเบยีน

   และ
     สนับสนุน
       งานของ
        สํานักทะเบยีน
         ในระดบัจังหวดั
           และภาค


