
 

คูมือการใหบริการ :  การทําบัตรเบิกจายตรงผูปวยนอก 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝายการเงินและบัญชี  กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
ตนสังกัดท่ีรับผิดชอบ : โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน: การทําบัตรเบิกจายตรงผูปวยนอก 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝายการเงินและบัญชี กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
3. ขอมูลผูใชงานบริการ 
กลุมและจํานวนผูใชบริการ: ผูปวยท่ีมีสิทธิเบิกจายตรงจากกรมบัญชีกลาง และ องคกรสวนทองถ่ิน 

 

สวนของคูมือการใหบริการ 
4.ช่ืองานบริการ/กระบวนงาน :  ข้ันตอนการลงทะเบียนทําบัตรเบิกจายตรงผูปวยนอก 
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :  ผูปวยติดตอดวยตัวเอง ณ หองเวชระเบียน 
5.1 ประเภทชองทาง : 
1. ติดตอดวยตนเองท่ี  ฝายการเงินและบัญชี   
หองการเงินช้ัน 2 ตึกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
2. สถานท่ี ท่ีต้ัง 
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
ท่ีอยู 182 หมู 7 ต.ข้ีเหล็ก  อ.แมริม 
จ.เชียงใหม  โทร. 0-5329-8082-5 
 

5.2 วันท่ีเปดใหบริการ : 
    วันจันทร     วันอังคาร     วันพุธ     วันพฤหัสบดี     วันศุกร 
    วันเสาร       วันอาทิตย 
    ยกเวนวันหยุดราชการ 

5.3 เวลาท่ีเปดใหบริการ : 
บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
    08.30-16.30 น.             พักเท่ียง 12.00-13.00 น. 
16.30-20.00 น.อื่น ๆ  

 หมายเหตุ : 
 

 
 
 
 
 

 

6. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับบริการ (ถามี) 
   รายละเอียด    
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7. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา 

การใหบริการ 

หนวยเวลา 

(นาที/ชั่วโมง/วัน/
วันทําการ/เดอืน/ป) 

สวนงาน/หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

1. ตรวจสอบสิทธิของของผุปวยโดยใช  
โปรแกรม  NHSO Client   

ตรวจสอบสิทธิการรักษาโดยช
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ของผุปวย 

1 นาท ี 1 นาท ี ฝายการเงิน  

2. ผูปวยและญาติกรอกประวัติสวนตัวตาม
แบบฟอรมขอทําบัตรจายตรงผูปวยนอก   

ผูปวยและญาติกรอกประวัติ
ผูปวยพรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชน 

5 นาท ี 5 นาท ี ฝายการเงิน  

3. บันทึกขอมูลผูปวยและญาติในโปรแกรม 
NHSO Client 

เจาหนาที่บันทึกขอมูลสวนตัว
ของผูปวยและญาติใน 
โปรแกรม NHSO Client 

1 นาท ี 1 นาท ี ฝายการเงิน  

4. แสกนลายนิ้วมือของผูปวยและญาติผูรับ
ยาแทน 

เจาหนาที่แสกนลายนิ้วมือของ
ผูปวยและญาติผูรับยาแทน 
โดย แสกนนิ้วขางละ 1 นิ้ว  
(ในที่นี้ใชนิ้วชี้ ซายและขวา) 

2 นาท ี 2 นาท ี ฝายการเงิน  

5. บันทึกขอมูลในระบบ บันทึกขอมูลทั้งหมดของผูปวย
และญาติผูรับยาแทน ใน
โปรแกรม NHSO Client 

1 นาท ี 1 นาท ี ฝายการเงิน  

 ขั้นตอนการอนุมตัิเบกิจายตรงจาก
กรมบญัชีกลาง 

     

6. ตรวจสอบการอนุมัติบัตรเบิกจายตรง เจาหนาที่ตรวจสอบการอนุมัติ
การทําบัตรเบิกจายตรงใน
อีเมล หลังวันที่ 4 และ 18 
ของทุกเดือน 

1 นาท ี 1 นาท ี ฝายการเงิน  

7. จัดทําบัตรเบิกจายตรงผูปวยนอก จัดทําบัตรเบิกจายตรงตาม
รายการที่ไดรับอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลาง พรอมเคลือบ
บัตรเพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บของผูปวย 

30 นาท ี 30 นาท ี ฝายการเงิน  

ระยะเวลาดําเนินการรวม : 41  นาที 

 

8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 

 

9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตวัตน 
สวนงาน/
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

จํานวน 
เอกสารฉบับจริง 

จํานวน 
เอกสารสําเนา 

หนวยนับเอกสาร 
(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหต ุ

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน  
1. บตัรประจําตัวประชาชน 
 

ฝายการเงิน 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ  

2 ............................      
3 ............................      
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9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม(ถามี) 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร
สําเนา 

หนวยนับเอกสาร 
(ฉบับ/ชุด) 

หมายเหต ุ

       
       

10. คาธรรมเนียม/คาบริการ(ขอมูล ณ วันท่ี..........) 
รายละเอียดคาธรรมเนียม :  
คาธรรมเนียม : 30 บาท 
หมายเหตุ : เงื่อนไขการชําระ  ชําระคาธรรมเนียม 30 บาท ณ วันท่ีมารับบัตรจายตรง  

ผูปวยนอก 
 

11. ชองทางรับชําระคาธรรมเนียม 
1. ชําระเงินคาธรรมเนียมและรับบัตร ณ หองการเงินช้ัน 2 ตึกผูปวยนอก 
  

 

12. ชองทางการรองเรียน 
1. ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 182 ม.7 ต.ข้ีเหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 
2. โทรศัพท หมายเลข 0-5329-8082-5 , 08-4489-9528 
3. ตูรับเรื่องรองเรียนหนาหองจายยา ช้ัน 1 อาคารผูปวยนอกหลังใหม 
4. http://www.tch.go.th 
5. กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 

13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
ช่ือเอกสาร : ใบขอรับการมีบัตรเบิกจายตรงผูปวยนอก 
ขอรับเอกสาร : ณ หองเวชระเบียน และ หองการเงินช้ัน 2 ตึกผูปวยนอก 
 

14. หมายเหตุ 
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http://www.tch.go.th/

