คูมือการใหบริการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ตนสังกัดที่รับผิดชอบ :

กระบวนการใหบริการตรวจสอบสิทธิบัตร

งานตรวจสอบสิทธิ์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

สวนของการสรางกระบวนงาน
1.ชื่อกระบวนงาน:
กระบวนการใหบริการตรวจสอบสิทธิบัตร
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ :
งานตรวจสอบสิทธิ์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
3. ขอมูลผูใชงานบริการ
กลุมและจํานวนผูใชบริการ: ผูรับบริการรายใหมและเกาที่ใชใบสงตัวเพื่อใชสิทธิ์การรักษาเฉลี่ย 2,500ราย/เดือน
สวนของคูมือการใหบริการ
4. ชื่องานบริการ/กระบวนงาน : กระบวนการใหบริการตรวจสอบสิทธิบัตร
5. ชองทางและรูปแบบการใหบริการ :
5.1 ประเภทชองทาง :
5.2 วันที่เปดใหบริการ :
1. ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
/ วันจันทร / วันอังคาร / วันพุธ / วันพฤหัสบดี / วันศุกร
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2. ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยใหบริการ
วันเสาร
วันอาทิตย
3. สถานที่ ที่ตั้ง
ไมเวนวันหยุดราชการ / หยุดวันหยุดราชการ
11/1 ต.ทะเลชุบศร อ. เมือง จ. ลพบุรี
4. รูปแบบการใหบริการ
5.3 เวลาที่เปดใหบริการ :
ในเวลาราชการ
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
5. เว็บไซตและชองทางออนไลน
www.lopburicancer.in.th
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
/ 08.00-16.00 น.
6. โทรศัพท
036-422515 ตอ 212,7548
16.30-20.00 น.
อื่น ๆ
7. อีเมล
8. ไปรษณีย 15000
9. Application
หมายเหตุ :
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6. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถามี)
บัตรประกันสุขภาพถวนหนา
1. สําเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
2. ใบสงตัวตนฉบับ/พรอมสําเนา 3 ใบ
3. หนังสือรับรองคาบริการทางการแพทย (ถามี) พรอมสําเนา 3 ใบ
บัตรประกันสังคม
1. สําเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
2. ใบสงตัวตนฉบับ/พรอมสําเนา 3 ใบ
3. หนังสือรับรองคาบริการทางการแพทย (ถามี) พรอมสําเนา 3 ใบ
ขาราชการและครอบครัว
1. บัตรประชาชนของผูมารับบริการ
2. บัตรประชาชนของผูมีสิทธิ์เบิก
7. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

1. ตรวจสอบเอกสาร
(ตามเงื่อนไขในการใช
สิทธิบัตร)

2. กดบัตรคิว
3. ลงทะเบียนขอมูล

4. ออกใบรับรองสิทธิ์

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
ตรวจสอบเอกสารที่ใชในการตรวจสอบ
สิทธิการรักษาใหครบถวน ถูกตอง
- บัตรประชาชน
- ใบสงตัว
- หนังสือรับรองคาบริการทางการแพทย
(ถามี)
รอเรียกตามลําดับ
ลงทะเบียนระยะเวลาการใชสิทธิ
การรักษาในฐานขอมูลโรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี
ใหเอกสารชุดตรวจสอบสิทธิบัตร
ในการมารับบริการครั้งตอไป
(กรณีมีระยะเวลาในการใชสิทธิ์ )

ระยะเวลา
การ
ใหบริการ
1

หนวย
เวลา

2

นาที

งานตรวจ
สอบสิทธิ์

1

นาที

งานตรวจ
สอบสิทธิ์

1

นาที

งานตรวจ
สอบสิทธิ์

นาที

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานตรวจ
สอบสิทธิ์

ระยะเวลาดําเนินการรวม :

หมายเหตุ

( กรณีมี
ผูรับบริการรอ
ไมเกิน 5 คน )

5 นาที
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8. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
/ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
9.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1 ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถามี)

สวนงาน/
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานตรวจ
สอบสิทธิ์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

หมายเหตุ

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ/ชุด)

หมายเหตุ
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9.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม(ถามี)
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1 ทะเบียนบาน
(กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ)

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานตรวจ
สอบสิทธิ์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
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10. คาธรรมเนียม/คาบริการ
รายละเอียดคาบริการ :
ไมมี
คาบริการ :
ไมมี
11. ชองทางรับชําระคาบริการ
1.
12. ชองทางการรองเรียน
1. ตูรับความคิดเห็น /โทรศัพท 036 - 422515 ตอ 212 , 7548
2. www.lopburicancer.in.th
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร :
ขอรับเอกสาร :
14. หมายเหตุ

3

