
คู่มือ การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น 

              ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 

 

 

กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 



ใครเป็นผู้มีสทิธิ? 

๐ ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ข้าราชการการเมือง (นายกอบต.) พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ลูกจ้างประจ าและข้าราชการครู/ข้าราชการครูที่รับถ่ายโอน ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

๐ ผู้มีสิทธิร่วม หมายถึง บิดา มารดาคู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องกตามกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

๐ บุตร หมายถึง บุตรของผู้มีสิทธิล าดับที่ 1-3 ยกเว้นหากบุตรในล าดับที่ 3 เป็นแฝดให้มีสิทธิ

ได้ครบทุกคนในการคลอดครั้งนั้น 

 

 



ประเภทของนายทะเบียนหน่วยเบิก 

๐ เจ้าหน้าที่ทะเบียน  หมายถงึ บุคลากรทีป่ฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีไ่ด้รับการ

พิจารณาจากอบต.ให้ท าหน้าที่เปน็เจ้าหน้าที่ทะเบียน และได้รบัการอนุมัติแต่งตั้งจากส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

๐  นายทะเบียน หมายถึง ผูบ้ริหารหรือผู้ที่ผู้บริหารแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติให้เกิด

สิทธิในแต่ละหน่วยเบิก 

๐ เจ้าหน้าที่การเงนิ หมายถึง บุคลากรทีป่ฏิบัตหิน้าที่ในการบันทกึเพื่อเบิกเงินชดเชยค่า

รักษาพยาบาล 

 



บทบาทนายทะเบียน (ผู้รับรองการมีสิทธิ) 

1. ตรวจสอบข้อมูลผูม้ีสิทธิ และผู้มีสิทธริ่วม 

2. อนุมัติข้อมูล 

3. รับผิดชอบข้อมูลผูม้ีสิทธิของหน่วยงาย และบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน 

บทบาทของเจ้าหน้าที่ทะเบยีน (บุคลากร) 

1. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลบุคลากร และผู้มีสิทธิร่วมให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

2. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน เชน่ ชื่อ ระดับหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ ให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

 

 



บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานทางการเงิน ที่ผู้สิทธิและผูม้ีสิทธิร่วมของหน่วยงาน 

ยื่นเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน 

2. บันทึกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐาน เพื่อท าเรื่องเบิกเงินจากส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ผ่านระบบที่ สปสช.ก าหนด 

3. ติดตามข้อมูลการโอนเงินจาก สปสช.ตามที่หน่วยงานแจ้งเบิกเงนิ 

4.ด าเนินการตามขั้นตอนทางการเงินและบัญชี เพื่อน าเงินที่ สปสช.โอนไปชดเชยคืนให้แก่ผู้ทีย่ื่นขอ

เบิกจ่าย 

 

 

 

 



ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
1.บุคลากร อบต.แม่ฟ้าหลวงสามารถยื่นหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีสิทธิและผู้มีสิทธิร่วมต่อ   

   เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

2. เจ้าหน้าที่ทะเบยีนท าการตรวจสอบหลักฐานและท าการบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิใน 

   โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตอ้งฝ่านการอนุมัติโดยนาย     

   ทะเบียน  ข้อมลูผู้มีสิทธิรายใหม่จะถูกประมวลผลและแจ้งผลกลับภายในวันเดียวกับวันที่ 

   บันทึก (วันละ 2 รอบเวลา 12 และ 16 นาฬิกา) 

3.เมื่อข้อมูลผ่านการยืนยันผลการตรวจสอบแล้ว ผู้มีสิทธแิละผู้ใช้สิทธิร่วมจะสามารถไปใช้ 

  บริการการรักษาพยาบาล ณ หน่วยบริการของรัฐ และขอลงทะเบียนจ่ายตรงต่อไปได้ 

4.ในกรณีที่หลักฐานประกอบซึ่งเปน็เอกสารทางราชการยังไม่เรียบร้อย ผู้มีสิทธิ จะต้องด าเนินการให้

แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ 

 



การตรวจสอบสิทธิเพื่อเข้ารับบริการของอปท 
ประเภทผู้บริการ หลักฐานที่ใช ้ ระบบการตรวจสอบการ 

      เข้ารับบริการ 
โปรแกรมที่ใช้ 

ผู้ใหญ่สัญชาติไทย 
(>15 ปี) 

บัตร Smart card 
บัตรปชช.รูปแบบอื่น 

ตรวจสอบด้วยเลขประจ าตัว
ปชช. 

 

เด็กอายุ 7-15 ป ี บัตร Smart card 
สูติบัตร,บัตรสุขภาพเด็ก 

ตรวจสอบด้วยเลขประจ าตัว
ปชช. 

-เว็บตรวจสอบสทิธิ 
-เว็บเซอร์วิส 

เด็กอายุ < 7 ปี สูติบัตร 
บัตรสุขภาพเด็ก 

ตรวจสอบด้วยเลขประจ าตัว
ปชช. 

-NHSO client 
-ฐานข้อมูล offline ของสปสช. 

ต่างด้าว หลักฐานที่รัฐออกให้ 
เช่น passport, บัตรคน
ต่างด้าวที่รัฐไทยออกให ้

ตรวจสอบด้วยเลขประจ าตัวปชช. 
(ถ้ามีใน สนบท.)หรือ Health 
security Id (ขึ้นต้นด้วย 605 ซ่ึง
ออกโดย สปสช. ถ้าเป็นสิทธิ
ข้าราชการ ขึ้นด้วย B) 

 

 



 

การขอสิทธิเบิกจ่ายตรง 

1. กรณีผู้ใหญ่และเดก็อายุ > 7 ปี สามารถเข้ารับการรักษาใน รพ. ของรัฐโดยไม่ต้องส ารองจ่าย หากมี

ข้อมูลในฐานทะเบียนสิทธิอปท.แล้วเท่านั้น โดยครั้งแรกที่มารับบริการ ให้น าบัตร ปชช.มาสมัครเพื่อ

ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและท าการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อผ่านการอนมุัติก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรง

ในวันนั้ย 

2. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี ให้ให้สูติบัตรหรือบัตรสุขภาพเด็กที่รพ.ออกให้ เพื่อท าเรื่องขอลงทะเบียน

เบิกจ่ายตรง และท าการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ เมื่อผ่านการอนุมัติก็สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงในวันนั้น

เช่นเดียวกับ  ข้อ 1 

 

 

 



การขอเลขอนุมัติเมื่อเข้ารับการรักษา 

ผู้มีสิทธิจะต้องขอเลขอนุมัติทุกครัง้เมือ่เข้ารับการรักษาใน 3 กรณี คือ 

1. กรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกรพ.ที่เคยท าเบิกจ่ายตรง 

2. กรณีผู้ป่วยในทุกครั้ง 

3. กรณีที่มีสิทธิอปท.บนเว็บตรวจสอบสทิธิของสปสช.แต่ยังไม่ได้สิทธิลงทะเบยีนเบิกจ่ายตรง ณ รพ.นั้น 

กรณีส ารองเงินสดจ่ายก่อนและน าใบเสร็จมาเบิกเงินคืน 
1. ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตรงด้วยกรณีใดก็ตาม เช่น ยังไม่มีชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิฯ ใหผู้้มีสิทธิน า

ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก รพ.มาส่งให้นายทะเบียนหน่วยเบิก 

2. นายทะเบียนจะท าการบันทึกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเข้าสู่เว็บไซต์ของสปสช. พร้อมสแกน

ใบเสร็จรับเงินเข้าสู่ระบบเพื่อรอการตรวจสอบ 

3. สปสช.จะท าการประมวลผลจ่ายเงินคืนเปน็รายรอบ 

4. เมื่อได้รับเงินโอน นายทะเบียนจะต้องจัดระบบการจ่ายเงินคนืผู้มีสิทธิตอ่ไป 



ใคร คือผู้หมดสิทธ ิ
ผู้หมดสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ, ข้าราชการการเมือง, พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  ที่ออกจาก

ราชการ ถูกพักราชการ หรือ ย้ายหน่วยงานทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต การหย่าร้าง หรือการบรรลุนิติ

ภาวะ ผู้มีสิทธิร่วมของบุคคลดังกล่าว 

การหมดสิทธิรักษาพยาบาล 
1.เจ้าหน้าที่ทะเบียนของหน่วยเบิกจะต้องท าการปรับปรุงข้อมูลของผู้หมดสิทธิชองหน่วยงาน เช่น กรณีบุคลากรเสียชีวิต ลาออก 

เกษียณอายุ รวมถึงการหมดสิทธิของผูม้ีสิทธริ่วม เช่น บิดามารดาเสียชีวิต การหย่าร้างกับคู่สมรส บุตรบรรลุติภาวะ เป็นต้น 

2. การหมดสิทธิทีส่ามารถประมวลผลอายุ เช่นกรณีเกษียณอายุ หรอืบุตรบรรลุนิติภาวะ หากนายทะเบยีนหน่วยเบิกยังไม่ได้

ด าเนินการ สปสช.กลางจะท าการตรวจสอบและปรับปรุงให้หมดสิทธิโดยอัตโนมัติเมื่อครบก าหนดของการมีสิทธิ 

3.กรณีที่เจ้าของสิทธิหมดสิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบแล้ว สปสช.จะท าการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลผู้มสีิทธิร่วมหมดสิทธิไป

พร้อมกันโดยอัตโนมัต ิ



การย้ายหน่วยงาน 
1.ให้นายทะเบียนของหนว่ยเบิกเดิมท าการปลดชื่อผู้มีสิทธิและผู้ใช้สิทธิร่วมออกทันทีหลังจากวันที่ย้ายออก 

2.ให้นายทะเบียนของหนว่ยเบิกใหม่ท าการลงทะเบียนผูม้ีสิทธิและผู้มีสิทธิรว่มภายใน 45 วัน (เหมือน

กรมบัญชีกลาง) 

3.ในระหว่างนั้น ให้ผู้มีสิทธิและผู้ใช้สทิธิร่วมเบิกชดเชยผ่านใบเสร็จกับหนว่ยเบิกใหม่ แต่ทั้งนี้จะขอเบิก

ชดเชยได้ต่อเมื่อมีรายชื่อในฐานทะเบยีนอปท.แล้วเท่านัน้  

 


