
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนเลอืก/เปลีย่นหนว่ยบรกิารประจ าในระบบหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาต ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลนครนครราชสมีา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.กรณีอาศัยอยูต่รงตามทะเบยีนบา้น 

 

       1.1 ยืน่แบบค ารอ้งลงทะเบยีนผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต/ิขอเปลีย่นหน่วยบรกิารประจ า ทีก่รอกรายละเอยีด

ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

       1.2 ใหแ้สดงบตัรประจ าตัวประชาชน /บตัร/เอกสารอืน่ใดทีท่างราชการออกใหซ้ึง่มเีลขประจ าตวัประชาชน 

 

2.กรณีทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูห่รอืพักอาศัยไมต่รงกับบัตรประจ าตัวประชาชน/บตัร/เอกสารอืน่ใดทีท่างราชการออกให ้

 

       2.1 ยืน่แบบค ารอ้งลงทะเบยีนผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต/ิขอเปลีย่นหน่วยบรกิารประจ า ทีก่รอกรายละเอยีด

ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

       2.2 ใหแ้สดงบตัรประจ าตัวประชาชน /บตัร/เอกสารอืน่ใดทีท่างราชการออกใหซ้ึง่มเีลขประจ าตวัประชาชน 

 

       2.3 ใหแ้สดงบตัรประจ าตัวประชาชน /บตัร/เอกสารอืน่ใดทีท่างราชการออกใหซ้ึง่มเีลขประจ าตวัประชาชนใหแ้สดง

หลกัฐานอย่างใดอยา่งหนึง่ทีแ่สดงวา่ตนมถีิน่ทีอ่ยู ่หรอืพักอาศยัอยูใ่นพืน้ทีนั่น้ๆ ดงันี้ 

 

 (1) หนังสอืรับรองของเจา้บา้น 

 

  (2) หนังสอืรับรองของผูน้ าชมุชน 

 

  (3) หนังสอืรับรองของผูว้า่จา้ง หรอืนายจา้ง 

 

  (4) เอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิคา่สาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงนิคา่เชา่ทีพั่ก ฯลฯ ทีแ่สดงวา่ตนเองมถีิน่ทีอ่ยู่

หรอืพักอาศยัอยูใ่นพืน้ทีนั่น้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ศุูนยบ์รกิารสาธารณสขุโพธิก์ลาง ส านักการสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม เทศบาลนครนครราชสมีา/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เปิดใหบ้รกิาร วนัจันทร ์- ศกุร ์2 ชว่งเวลา เชา้ 
08.30 น.- 12.00 น.และชว่งเย็น 17.00 น.-20.00 น. 
วนัเสาร ์- วนัอาทติย ์เวลา 08.30 น.- 12.00 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 12:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

- ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุแหง่ที ่๒ (ทุง่สวา่ง) โทรศพัท/์
โทรสาร ๐๔๔-๒๕๖๒๔๑/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (เปิดใหบ้รกิาร วนัจันทร ์- ศกุร ์2 ชว่งเวลา เชา้ 
08.30 น.- 12.00 น.และชว่งเย็น 17.00 น.-20.00 น. ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 12:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

- ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุแหง่ที ่๓ (สวนพรกิไทย) 
โทรศพัท/์โทรสาร ๐๔๔-๒๘๑๘๔๘/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 12:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ (เปิดใหบ้รกิาร วนัจันทร ์- ศกุร ์2 ชว่งเวลา เชา้ 
08.30 น.- 12.00 น.และชว่งเย็น 17.00 น.-20.00 น. ))  
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
- ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุแหง่ที ่๔ (คลนิกิชมุชนอบอุน่การ
เคหะ) โทรศพัท/์โทรสาร 
 ๐๔๔-๒๑๔๒๘๙ 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เปิดใหบ้รกิาร วนัจันทร ์- ศกุร ์2 ชว่งเวลา เชา้ 
08.30 น.- 12.00 น.และชว่งเย็น 17.00 น.-20.00 น. ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 12:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
- ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุแหง่ที ่๕ (เพาะช า) โทรศพัท/์

โทรสาร ๐๔๔-๒๗๐๒๒๑/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (เปิดใหบ้รกิาร วนัจันทร ์- ศกุร ์2 ชว่งเวลา เชา้ 
08.30 น.- 12.00 น.และชว่งเย็น 17.00 น.-20.00 น. ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 12:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของเอกสารหลักฐาน

ประกอบค ารอ้ง 
(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีท่ะเบยีน/นายทะเบยีน ประจ าหน่วย
บรกิาร หรอืหน่วยทะเบยีน))  

10 นาท ี เทศบาลนคร
นครราชสมีา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที ่ตรวจสอบชือ่-นามสกลุ/ทีอ่ยู่/เครอืขา่ยหน่วยบรกิารที่

เลอืกตามแบบค ารอ้งของผูย้ืน่ค ารอ้งในระบบหลักประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีท่ะเบยีน/นายทะเบยีน ประจ าหน่วย
บรกิาร หรอืหน่วยทะเบยีน))  

7 นาท ี เทศบาลนคร
นครราชสมีา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา 
จังหวดันครราชสมีา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้หนา้ทีป่รับปรุงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง และออกบัตร 

(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีท่ะเบยีน/นายทะเบยีนประจ าหน่วย
บรกิารหรอืหน่วยทะเบยีนเป็นผูด้ าเนนิการและแจง้ผลใหผู้ย้ืน่ค า
รอ้งทราบ))  

5 นาท ี เทศบาลนคร

นครราชสมีา อ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา 
จังหวดันครราชสมีา 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เชน่ ส านักทะเบยีนเทศบาล/ส านักทะเบยีนอ าเภอ/ส านัก
ทะเบยีนเขต) 

ส านักบรหิารการปกครองทอ้งที ่

2) 
 

แบบค ารอ้งลงทะเบยีนผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต/ิ
เปลีย่นหนว่ยบรกิารประจ า 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบค ารอ้งลงทะเบยีนผูม้สีทิธ ิกับ เจา้หนา้ทีท่ะเบยีน/

นายทะเบยีน ประจ าหน่วยบรกิารหรอืหน่วยทะเบยีน และกรอก
รายละเอยีดใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น ) 

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

3) 

 

2.กรณีทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูห่รอืพกัอาศยัไมต่รงกบับตัรประชาชน/บตัร/

เอกสารอืน่ใดทีท่างราชการออกให ้    - ใหแ้สดงหลกัฐานอยา่งใด
อยา่งหนึง่ทีแ่สดงวา่ตนมถี ิน่ทีอ่ยูห่รอืพกัอาศยัอยูใ่นพืน้ทีน่ ัน้ๆ ดงันี ้

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

(1) หนงัสอืรบัรองของเจา้บา้น (2) หนงัสอืรบัรองของผูน้ าชุมชน 

(3) หนงัสอืรบัรองของผูว้า่จา้ง หรอืนายจา้ง (4) เอกสารหรอื
หลกัฐานอืน่ เช่น ใบเสร็จรบัเงนิคา่สาธารณูปโภค ใบเสร็จรบัเงนิ

คา่เชา่ทีพ่กัฯลฯ ทีแ่สดงวา่ตนเองมถี ิน่ทีอ่ยู ่หรอืพกัอาศยัอยูใ่น
พืน้ทีน่ ัน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เจา้ตวัรับรองส าเนา ) 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) หนา้  ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุแหง่ที ่1 (โพธิก์ลาง)   เทศบาลนครนครราชสมีา โทรศ พท ์044-230766  หรอืสาย

ดว่นเทศบาล 1559 หรอื สายดว่น สปสช. 1330  หรอืเว็บไซดข์องส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
www.nhso.go.th /เว็บไซดข์องเทศบาลนครนครราชสมีา  www.koratcity.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) หนังสอืรอ้งเรยีน โดยสง่ไปรษณียไ์ปทีส่ านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่น สปสช. 1330 เปิดบรกิาร 24 ชัว่โมง 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ตวัอยา่งแบบค ารอ้งลงทะเบยีนผูม้สีทิธหิลักประกนัสขุภาพแห่งชาต/ิเปลีย่นหน่วยบรกิารประจ า 
(หมายเหต:ุ (แบบค ารอ้งลงทะเบยีนผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพ/เปลีย่นหน่วยบรกิารประจ าแหง่ชาต)ิ)  

2) ตวัอยา่งกรอกแบบค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ (ตวัอยา่งกรอกแบบค ารอ้งลงทะเบยีน))  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงาน: การลงทะเบยีนเลอืก/เปลีย่นหน่วยบรกิารประจ าในระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาต ิส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค, สว่นกลางทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: มาตรา 6 แหง่ พระราชบญัญัตหิลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/08/2015 13:53 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


