ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาล

การลงทะเบียนผู้มส
ี ิทธิ

 ผู้มส
ี ิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง
(นายกเทศมนตรี,นายก อบจ.และนายก อบต.)
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและข้าราชการครูที่
รับถ่ายโอน ที่ปฏิบัติงานใน อปท.ทุกแห่ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 ผู้มส
ี ิทธิรว
่ ม หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้มีสทิ ธิตามข้อ 1
 บุตร หมายถึง บุตรของผู้มีสทิ ธิลาดับที่ 1-3
ยกเว้นหากบุตรในลาดับที่ 3 เป็นแฝด ให้มีสิทธิได้
ครบทุกคนในการ คลอดครั้งนั้น
 หน่วยเบิก หมายถึง อบจ. เทศบาลนคร,เทศบาล
เมือง,เทศบาลตาบล และอบต. ยกเว้น
กรุงเทพมหานครและ เมืองพัทยา

• พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงในสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้อง
ลงทะเบียนกับนายทะเบียนประจา อปท. ที่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติงานอยู่ โดยใช้เอกสาร
ประกอบการลงทะเบียนดังนี้

ค่ารักษาพยาบาล

1) บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่น
หลักฐานแสดงการเป็นผูม
้ ส
ี ิทธิและผู้มส
ี ิทธิร่วมต่อ
นายทะเบียน ของหน่วยเบิกที่ตนเองสังกัด

ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า เงินที่
สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้
- ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือ
สารทดแทน ค่าน้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่า
ออกซิเจน อื่น ๆ
- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดโรค
- ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค
- ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้า
รักษาพยาบาล
- ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
- ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

– ทะเบียนบ้าน
– ทะเบียนสมรส
– ใบรับรองบุตร (กรณีผู้มส
ี ิทธิเบิกเป็นบิดา) สิทธิ
เกิดภายใน 1 วันหลังการบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มส
ี ิทธิ

2) นายทะเบียนจะทาการตรวจสอบหลักฐานและทา
การบันทึกข้อมูลผู้มส
ี ิทธิในโปรแกรมระบบทะเบียน
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลผู้มี
สิทธิรายใหม่จะถูกประมวลผลและแจ้งผลกลับ
ภายในวันเดียวกับวันที่บันทึก
3) เมื่อข้อมูลผ่านการยืนยันผลการตรวจสอบแล้ว
ผู้มีสทิ ธิและผู้ใช้สิทธิรว
่ มจะสามารถไปใช้บริการการ
รักษาพยาบาล ณ หน่วยบริการของรัฐ และขอ
ลงทะเบียนจ่ายตรงต่อไปได้

4) ในกรณีที่หลักฐานประกอบซึ่งเป็นเอกสารทาง
ราชการยังไม่เรียบร้อย ผู้มส
ี ิทธิจะต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้สทิ ธิได้

กรณีสารองเงินสดจ่ายก่อนและ
นาใบเสร็จมาเบิกเงินคืน
 ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงด้วยกรณีใดก็ตาม
เช่น ยังไม่มีชื่อในทะเบียนผู้มีสทิ ธิฯ ให้ผม
ู้ ีสทิ ธินา
ใบเสร็จรับเงินที่ ได้รับจากโรงพยาบาลมาส่งให้นาย
ทะเบียนหน่วยเบิก
 นายทะเบียนจะต้องทาการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยเข้าสู่เว็บไซต์ของ สปสช.
พร้อมสแกนใบเสร็จรับเงิน เข้าสู่ระบบเพื่อรอการ
ตรวจสอบ
 สปสช.จะทาการประมวลผลจ่ายเงินคืนเป็นราย
รอบ
 เมื่อได้รับเงินโอน นายทะเบียนจะต้องจัดระบบ
การจ่ายเงินคืนผู้มส
ี ิทธิต่อไป

การขอเลขอนุมัติเมือ
่ เข้ารับการรักษา
ผู้มีสิทธิจะต้องขอเลขอนุมัติทุกครั้งเมื่อเข้ารับ
การรักษาใน 2 กรณีนี้ คือ
1.กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกรพ.ที่เคยทาเบิกจ่ายตรง
2.กรณีผู้ป่วยในทุกครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อลดภาระในการทีผ
่ ู้มส
ี ิทธิต้อง
เสียเวลาไปทาเรื่องเบิกจ่ายตรงหลายๆโรงพยาบาล
โดยไม่จาเป็น แต่ควรแนะนาให้เลือกลงทะเบียนจ่าย
ตรงในโรงพยาบาลทีใ่ กล้บ้าน

การหมดสิทธิรักษาพยาบาล
 นายทะเบียนของหน่วยเบิกจะต้องทาการปรับปรุง
ข้อมูลของผู้หมดสิทธิของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น
กรณีบุคลากร เสียชีวิต ลาออก เกษียณอายุรวมถึง
การหมดสิทธิของผู้มีสทิ ธิรว
่ ม เช่น บิดามารดา
เสียชีวิต การหย่าร้างกับคู่สมรส บุตรบรรลุนต
ิ ิภาวะ
เป็นต้น ข้อมูลที่แจ้งจะได้รบ
ั การประมวลผลภายใน
วันนั้นเช่นเดียวกับข้อมูลผู้มีสิทธิรายใหม่ ทาทุกวัน
วันละ 2 รอบ (11.00 น. และ 15.00 น..)
 สาหรับการหมดสิทธิจากกรณีเกษียณอายุ หรือ
บุตรบรรลุนิตภิ าวะ สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจะทาการตรวจสอบและปรับปรุงให้หมด
สิทธิโดยอัตโนมัติเมื่อครบกาหนดของการมีสิทธิ
 ในกรณีที่เจ้าของสิทธิหมดสิทธิการรักษาพยาบาล
จากระบบแล้ว สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จะทาการตรวจสอบและปรับปรุงให้ผู้มีสทิ ธิร่วมหมด
สิทธิไปพร้อมกันโดยอัตโนมัติ

การดาเนินการของ สปสช. เมื่อได้รับข้อมูล
จากต้นสังกัดแล้วจะดาเนินการ ดังนี้
1) ตอบกลับการรับและตรวจสอบข้อมูลทาง website
ภายใน 1 วันทาการ หลังจากได้รับข้อมูลพร้อมแจ้ง
สถานะ ของข้อมูลที่ได้รับว่าครบถ้วน ถูกต้อง รอ
พิจารณาตรวจสอบและจ่ายชดเชย หากข้อมูลไม่
ครบถ้วน ถูกต้องจะแจ้ง กลับเช่นเดียวกัน เพื่อให้
ต้นสังกัดจัดทาข้อมูลเพิม
่ เติม

คู่มือ
ระบบการเบิกจ่ายตรง
พนักงานส่วนตาบล

2) กาหนดตัดยอดบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 30
ของทุกเดือน หากส่งไม่ทันก็จะเป็นการส่งและตัด
ยอดออก Statement ในเดือนถัดไป โดยเป็นข้อมูลที่
ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช. แล้วเท่านั้น 3) ออก
รายงานการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามข้อมูลใน
ข้อ 2) และโอนเงินให้ต้นสังกัดภายใน 15 วัน นับ
จาก วันตัดยอดออก Statement

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด อบต.แม่อ้อ

