
ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาล 
 

 ผู้มสีิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง 

(นายกเทศมนตร,ีนายก อบจ.และนายก อบต.) 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจ าและข้าราชการครทูี่

รับถ่ายโอน ที่ปฏิบัติงานใน อปท.ทุกแห่ง ยกเว้น 

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  

 ผู้มสีิทธิรว่ม หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส 

และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้มีสทิธิตามข้อ 1  

 บุตร หมายถึง บุตรของผู้มีสทิธิล าดับที่ 1-3 

ยกเว้นหากบุตรในล าดับที่ 3 เป็นแฝด ให้มีสิทธิได้

ครบทุกคนในการ คลอดครั้งน้ัน  

 หน่วยเบิก หมายถึง อบจ. เทศบาลนคร,เทศบาล

เมือง,เทศบาลต าบล และอบต. ยกเว้น 

กรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยา  
 

ค่ารักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า เงินที่

สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้  

- ค่ายา คา่เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือ

สารทดแทน คา่น้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่า

ออกซิเจน อ่ืน ๆ  

- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค 

- ค่าบริการทางการแพทย์ คา่ตรวจ คา่วิเคราะหโ์รค  

- ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้า

รักษาพยาบาล  

- ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี

- ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

- ค่าฟื้นฟสูมรรถภาพรา่งกายและจิตใจ 

การลงทะเบียนผู้มสีิทธ ิ

• พนักงานส่วนท้องถ่ินและบุคคลในครอบครวั ที่

ประสงคจ์ะใชส้ิทธิเบิกจ่ายตรงในสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้อง

ลงทะเบียนกับนายทะเบียนประจ า อปท. ที่พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติงานอยู่ โดยใช้เอกสาร

ประกอบการลงทะเบียนดังน้ี  

– ทะเบียนบ้าน  

– ทะเบียนสมรส 

– ใบรับรองบุตร (กรณีผู้มสีิทธิเบิกเป็นบิดา) สทิธิ

เกิดภายใน 1 วันหลังการบันทึกข้อมูล  

 

ขั้นตอนการลงทะเบยีนผู้มสีิทธ ิ

1) บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่น

หลักฐานแสดงการเป็นผูม้สีิทธิและผู้มสีิทธริ่วมต่อ

นายทะเบียน ของหน่วยเบิกที่ตนเองสังกัด  

2) นายทะเบียนจะท าการตรวจสอบหลักฐานและท า

การบันทึกข้อมูลผู้มสีิทธิในโปรแกรมระบบทะเบียน

บุคลากร องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลผู้มี

สิทธิรายใหม่จะถูกประมวลผลและแจ้งผลกลับ

ภายในวันเดียวกับวันที่บันทึก 

 3) เมื่อข้อมูลผ่านการยืนยันผลการตรวจสอบแล้ว 

ผู้มีสทิธิและผู้ใชส้ิทธิรว่มจะสามารถไปใช้บริการการ 

รักษาพยาบาล ณ หน่วยบรกิารของรัฐ และขอ

ลงทะเบียนจ่ายตรงต่อไปได ้

 4) ในกรณีที่หลักฐานประกอบซึ่งเป็นเอกสารทาง

ราชการยังไม่เรียบร้อย ผู้มสีิทธิจะต้องด าเนินการให้

แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้สทิธิได้ 

 

กรณีส ารองเงินสดจ่ายก่อนและ 

น าใบเสร็จมาเบิกเงนิคืน 

 ในกรณทีี่ไมส่ามารถเบิกจ่ายตรงด้วยกรณีใดก็ตาม 

เช่น ยังไม่มีชื่อในทะเบียนผู้มีสทิธิฯ ให้ผูม้ีสทิธิน า

ใบเสร็จรับเงินที ่ได้รับจากโรงพยาบาลมาส่งให้นาย

ทะเบียนหน่วยเบิก 

 นายทะเบียนจะต้องท าการบันทึกข้อมูล

รายละเอียดคา่ใช้จา่ยเข้าสู่เว็บไซต์ของ สปสช. 

พรอ้มสแกนใบเสร็จรับเงิน เข้าสู่ระบบเพื่อรอการ

ตรวจสอบ 

 สปสช.จะท าการประมวลผลจ่ายเงินคนืเป็นราย

รอบ  

 เมื่อได้รับเงินโอน นายทะเบียนจะต้องจัดระบบ

การจ่ายเงินคืนผู้มสีิทธิต่อไป 

 

 



การขอเลขอนุมัติเมือ่เข้ารับการรักษา 

      ผู้มีสิทธิจะต้องขอเลขอนุมัติทุกครั้งเมื่อเข้ารับ

การรักษาใน 2 กรณีนี ้คือ  

1.กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกรพ.ที่เคยท าเบิกจ่ายตรง  

2.กรณีผู้ป่วยในทุกครั้ง  

     ทั้งน้ี เพื่อลดภาระในการทีผู่้มสีิทธิต้อง

เสียเวลาไปท าเรื่องเบิกจ่ายตรงหลายๆโรงพยาบาล

โดยไม่จ าเป็น แต่ควรแนะน าให้เลือกลงทะเบียนจ่าย

ตรงในโรงพยาบาลทีใ่กล้บ้าน 

  การหมดสิทธิรักษาพยาบาล 

 นายทะเบียนของหน่วยเบิกจะต้องท าการปรับปรุง

ข้อมูลของผู้หมดสิทธิของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 

กรณีบุคลากร เสียชีวิต ลาออก เกษียณอายุรวมถึง

การหมดสทิธิของผู้มีสทิธิรว่ม เช่น บิดามารดา

เสียชีวิต การหยา่รา้งกับคู่สมรส บุตรบรรลุนติิภาวะ 

เป็นต้น ข้อมูลที่แจ้งจะได้รบัการประมวลผลภายใน

วันนั้นเช่นเดียวกับข้อมูลผู้มีสิทธริายใหม ่ท าทุกวัน 

วันละ 2 รอบ (11.00 น. และ 15.00 น..) 

  ส าหรับการหมดสทิธิจากกรณีเกษียณอายุ หรือ

บุตรบรรลุนิตภิาวะ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติจะท าการตรวจสอบและปรับปรุงให้หมด

สิทธโิดยอัตโนมตัิเมื่อครบก าหนดของการมีสิทธ ิ

 ในกรณทีี่เจ้าของสทิธิหมดสิทธิการรักษาพยาบาล

จากระบบแล้ว ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จะท าการตรวจสอบและปรบัปรุงให้ผู้มีสทิธิร่วมหมด

สิทธิไปพร้อมกันโดยอัตโนมัติ 

 

การด าเนินการของ สปสช. เม่ือได้รับข้อมูล

จากต้นสังกัดแล้วจะด าเนินการ ดังนี้  

1) ตอบกลับการรับและตรวจสอบข้อมูลทาง website 

ภายใน 1 วันท าการ หลังจากได้รับข้อมูลพร้อมแจ้ง

สถานะ ของข้อมูลที่ได้รับว่าครบถ้วน ถูกต้อง รอ

พิจารณาตรวจสอบและจ่ายชดเชย หากข้อมูลไม่

ครบถ้วน ถูกต้องจะแจ้ง กลับเช่นเดียวกัน เพื่อให้

ต้นสังกัดจัดท าข้อมูลเพิม่เติม  

2) ก าหนดตัดยอดบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 30 

ของทุกเดือน หากส่งไม่ทันก็จะเป็นการส่งและตัด

ยอดออก Statement ในเดือนถัดไป โดยเป็นข้อมูลที่

ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช. แล้วเท่านั้น 3) ออก

รายงานการจ่ายชดเชยค่ารกัษาพยาบาลตามข้อมูลใน 

ข้อ 2) และโอนเงินให้ต้นสงักัดภายใน 15 วัน นับ

จาก วันตัดยอดออก Statement 

  

คู่มือคู่มือ  
ระบบการเบิกจ่ายตรง 

พนักงานส่วนต าบล 

 

 

 

 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานปลัด อบต.แม่อ้อ 

 

 

 


