แบบ บทร.๑

แบบลงทะเบียนใช้ งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล…………………………………………………………..………………………………….
เทศบาล/อาเภอ ………………………………………………………..……………………………..…………………….

  

ที่อยู่ เลขที่ ...................... รหัสบ้ าน[11 หลัก]
ถนน/ตรอก/ซอย....................................................................หมูท่ ี่.........ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต........……………………………….……… จังหวัด .................................................................................
ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ช้ งาน :
เลขประจาตัวประชาชน :
ชื่อตัว-ชื่อสกุล :
ตาแหน่ง :
แผนก/ฝ่ าย/งาน :

    
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ...............................................ผู้ใช้ งาน
(...................................................)
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. .................

ลงชื่อ ....................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. .................
ผู้บงั คับบัญชา

(สาหรับสานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง)
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ/อนุญาต
ความเห็น ............................................................
...........................................................................
...............................................................

ลงชื่อ .................................................................
(...................................................)
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. .................

บันทึกรายการเข้ าระบบ วันที่ ............เดือน.............................พ.ศ. .................
ชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู นั ทึก ...........................................................................................................................................
บันทึกเพิ่มเติม.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมลงชื่อรับรองสำเนำ)

การเปิดสิทธิ ขออนุญาตออกหนังสือรับรองการเกิด มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกเอกสาร
- แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑)
- สาเนาบัตรประชาชน
กรอกเอกสาร "แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑)" ให้ครบถ้วน โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที http://e-registration.dopa.go.th/Nbirth_cer/on%20web/Document//เอกสาร
ราชการ/23.แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด/แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออก
หนังสือรับรองการเกิด.pdf
ส่งเอกสารตามข้อ 1. พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการเปิดสิทธิใช้งาน โดยทาเป็นหนังสือราชการ
เรียน เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมาที่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐ
ประศาสนภัคดี ชั้น 2-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1021
ผู้ประสานงานโครงการ คุณ ชุมพล บัวศิริ
สานักบริหารงานทะเบียน สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อีเมลล์ chumpol.b@nhso.go.th
โทรศัพท์ 02-141-4358
โทรสาร 02-143-9730
ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อทาง สานักทะเบียนอาเภอเพื่อขอรับ PIN CODE (หาประสงค์ต้องการใช้หนังสือประกอบขอรับ PIN CODE)
สามารถโหลดได้ที่
http://e-registration.dopa.go.th/Nbirth_cer/on%20web/Document/เอกสารราชการ/01.การกาหนดรหัส
ลับ/การกาหนดรหัสลับ.pdf
สาหรับการตรวจสอบว่าผู้ขอใช้รายใหม่ มีสิทธิ์ใช้ระบบหนังสือรับรองการเกิดหรือยัง ให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าระบบหนังสือ
รับรองการเกิดก่อนหน้านี้แล้วทาดังนี้
1.เข้าระบบ
2เลือกหัวข้อบริหารจัดการอื่นๆ
3.ระบบตรวจสอบสิทธิ์เจ้าหน้าที่
4.ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนผู้ขอรายใหม่
สาหรับโรงพยาบาลที่เริม่ ใช้ระบบหนังสือรับรองการเกิดในครั้งแรกสามารถโทรสอบถามที่ 02-141-4358 นายชุมพล
บัวศิริ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ขอใช้รายใหม่ มีสิทธิ์ใช้ระบบหนังสือรับรองการเกิดหรือยัง
** สามารถดาเนินการพร้อมกันได้ทั้ง 2 ขั้นตอนได้

เมื่อดาเนินการเสร็จทั้ง 2 ขั้นตอน โรงพยาบาลสามารถทดลองใช้ระบบได้ตามความต้องการ เมื่อมีความประสงค์จะ
เริ่มออกหนังสือรังรองการเกิดจากระบบจริงให้โรงพยาบาลทาดังนี้
1.ทาการยกเลิกหนังสือรับรองการเกิดที่ทาการบันทึกเพื่อทดสอบ

2.เตรียมข้อมูลลาดับสุดท้ายทีโ่ รงพยาบาลออกหนังสือรับรองการเกิดแบบจดบันทึกไว้ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์
ออกเลขลาดับถัดไปจากที่จดบันทึกไว้
3. เตรียมข้อมูล เลขประจาตัวประชาชน ของผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบหนังสือรับรองการเกิด 1 ท่าน
4. เตรียมข้อมูล code โรงพยาบาล (หมายเลข 2 ชุด ชุดละ 4 ตัว)
5. เตรียมข้อมูล เบอร์ติดต่อกลับเพื่อประสานงาน
6. โทรแจ้งข้อมูลที่หมายเลข 0-27917523-5 , 0-27917527
เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไปปัญหาและสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รบกวน Add line QR Code ที่หน้าแรก
ของโปรแกรมหนังสือรับรองการเกิดเพราะท่านสามารถแจ้งปัญหาได้ทันทีหากเลยเวลาราชการและวันหยุดต่างๆ

รายชื่อประสานงาน (สปสช.)

ตาแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

1 นายชุมพล บัวศิริ

สานักบริหารงานทะเบียน (ส่วนกลาง)

02-141-4358

chumpol.b@nhso.go.th

2 นายมงคล โนจนานฤดม

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

094-961-5974

mongkol.n@nhso.go.th

3 นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก

084-439-0114

pratin.e@nhso.go.th

4 นายธนกร ธนัทนันธรณ์

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

088-177-1959

tanakorn.t@nhso.go.th

5 นางสาวเมลดา ธนะสุรตั ิ

สปสช.เขต 4 สระบุรี

maylada.t@nhso.go.th

เลขที่ 65/3 ซ.1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

6 นายสมหวัง ทรัพย์อนันต์

สปสช.เขต 5 ราชบุรี

090-197-5184
089-916-6941

somwang.s@nhso.go.th

7 นายนิพนธ์ นพเก้า

สปสช.เขต 6 ระยอง

090-197-5197

nipon.n@nhso.go.th

เลขที่ 2 อาคารไปรษณีย์ ชั้น 3 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เลขที่ 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 2 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
21000

8 นายพชระ น้อยสมบัติ

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

086-451-5757

pothchara.n@nhso.go.th

9 นายอาทิตย์ ฟิเชอร์

สปสช.เขต 8 อุดรธานี

098-279-7693

arthit.f@nhso.go.th

10 นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์

สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

11 นางสุภาภรณ์ ก่อตั้งทรัพย์

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

Chanokchut.y@nhso.go.th เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
supaporn.k@nhso.go.th
เลขที่ 145 อาคารที่ทาการไปรษณีย์ ชั้น 3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

12 น.ส.ฉวีวรรณ เผือกชู

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

13 นางสาวเพ็ญพรรณ บุญวรรณโณ สปสช.เขต 12 สงขลา

085-859-8488
090-197-5239
090-1975254
090 197-5266

14 นายเศรษฐญา ม่วงศิริ

061 404-9552

สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร

อีเมลล์

ที่อยู่
อาคารรัฐประศาสนภัคดี ชั้น 2-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เลขที่ 6 อาคารสานักงานไปรษณีย์ เขต 5 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เลขที่ 118 อาคารที่ทาการไปรษณียพ์ ิษณุโลก ชั้น 4 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เลขที่ 1045/2 อาคารแว่นกรุงไทย ชั้น 4 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

เลขที่ 356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เลขที่ 2 อาคารสานักงานไปรษณียอ์ ุดรธานี ชั้น 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

chaweewan.p@nhso.go.th เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฏณ์ธานี 84000
penpan.b@nhso.go.th
เลขที่ 456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
120 ม. 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โซนทิศใต้ ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง
setthaya.m@nhso.go.th
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

