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คู่มือสาหรั บประชาชน: การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่ วยบริการประจาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 30 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนเลือก/เปลี่ยนหน่วยบริการประจาในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เทศบาลนครสมุทรปราการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ศูนย์บริ การสาธารณสุข เทศบาลนครสมุทรปราการ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (พักเทีย่ ง 12.00 น.ถึง 13.00 น.)
1.
2.
3.
4.
5.
1)
6.
7.
8.

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.กรณีอาศัยอยูต่ รงตามทะเบียนบ้ าน
1.1 ยื่นแบบคาร้ องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ /ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจาที่กรอก
รายละเอียดถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว

2/5

1.2 ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน /บัตร/เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซงึ่ มีเลขประจาตัวประชาชน
2.กรณีที่มีถิ่นที่อยูห่ รื อพักอาศัยไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน/บัตร/เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้
2.1 ยื่นแบบคาร้ องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ /ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจาที่กรอก
รายละเอียดถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
2.2 ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน /บัตร/เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซงึ่ มีเลขประจาตัวประชาชน
2.3 ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน /บัตร/เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซงึ่ มีเลขประจาตัวประชาชนให้ แสดง
หลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ ที่แสดงว่าตนมีถิ่นที่อยูห่ รื อพักอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่นนๆดั
ั ้ งนี ้
(1) หนังสือรับรองของเจ้ าบ้ าน
(2) หนังสือรับรองของผู้นาชุมชน
(3) หนังสือรับรองของผู้วา่ จ้ างหรื อนายจ้ าง
(4) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นเช่นใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภคใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พกั ฯลฯที่แสดงว่าตนเองมีถิ่นที่
อยูห่ รื อพักอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่นนั ้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้ องและ
15 นาที
ศูนย์บริการ
เทศบาลนคร
1)
ครบถ้ วนของเอกสาร
สาธารณสุข
สมุทรปราการ
หลักฐานประกอบคาร้ อง
การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบชื่อ10 นาที
ศูนย์บริการ
เทศบาลนคร
นามสกุล/ที่อยู่/เครื อข่าย
สาธารณสุข
สมุทรปราการ
หน่วยบริการที่เลือกตาม
2)
แบบคาร้ องของผู้ยื่นคาร้ อง
ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
การลงนาม/
เจ้ าหน้ าที่ปรับปรุงข้ อมูลให้
5 นาที
ศูนย์บริการ
เทศบาลนคร
3) คณะกรรมการมีมติ
ถูกต้ องและออกบัตร
สาธารณสุข
สมุทรปราการ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
สานักบริหารการ
1
ประชาชน
ปกครองท้ องที่
1)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เช่นสานัก
ทะเบียนเทศบาล/
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนเขต)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาร้ อง
สานักงาน
ลงทะเบียนผู้มี
หลักประกัน
สิทธิหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
สุขภาพแห่งชาติ/
เปลี่ยนหน่วย
บริการประจา

2.กรณีที่มีถิ่นที่
อยูห่ รื อพักอาศัย
ไม่ตรงกับบัตร
ประชาชน/บัตร/
เอกสารอื่นใดที่
ทางราชการออก
ให้ - ให้ แสดง

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคาร้ อง
ลงทะเบียนผู้มี
สิทธิกบั เจ้ าหน้ าที่
ทะเบียน/นาย
ทะเบียนประจา
หน่วยบริการหรื อ
หน่วยทะเบียน
และกรอก
รายละเอียดให้
ถูกต้ องครบถ้ วน )
(เจ้ าตัวรับรอง
สาเนา )

4/5

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานอย่างใด
อย่างหนึง่ ที่แสดง
ว่าตนมีถิ่นที่อยู่
หรื อพักอาศัยอยู่
ในพื ้นที่นนๆดั
ั ้ งนี ้
(1) หนังสือ
รับรองของเจ้ า
บ้ าน (2) หนังสือ
รับรองของผู้นา
ชุมชน (3)
หนังสือรับรอง
ของผู้วา่ จ้ างหรื อ
นายจ้ าง (4)
เอกสารหรื อ
หลักฐานอื่นเช่น
ใบเสร็จรับเงินค่า
สาธารณูปโภค
ใบเสร็จรับเงินค่า
เช่าที่พกั ฯลฯที่
แสดงว่าตนเองมี
ถิ่นที่อยูห่ รื อพัก
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
นัน้

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ
หมายเหตุ (1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0
2382 6140-53 ต่อ 115-117 www.samutprakancity.go.th)
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างแบบคาร้ องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ /เปลี่ยนหน่วยบริการประจา
(แบบคาร้องลงทะเบี ยนผูม้ ี สิทธิ หลักประกันสุขภาพ/เปลีย่ นหน่วยบริ การประจาแห่งชาติ )
2)

ตัวอย่างกรอกแบบคาร้ อง
(ตัวอย่างกรอกแบบคาร้องลงทะเบียน)

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/08/2558
ประกาศแล้ ว
เทศบาลนครสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ

