
 

แบบฟอรมขอสิทธิเขาใชงานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

โดยการ Authentication ดวยบัตร Smart Card 

 

ที่ …………………………………………     ชื่อหนวยงาน…………………………………………………….. 

รหัสหนวยบริการ…..………………………….................... 

ที่อยู………………………………………………………………….  

วันที่ …………………………………………………… 

เรื่อง ขอสิทธิเขาใชงานระบบตรวจสอบสทิธิประกันสุขภาพโดยการ Authentication ดวยบัตร Smart Card 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเขต 13 กรุงเทพมหานคร 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 

  ตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ      ไดปรบัปรุงระบบการลงทะเบียนผูมีสทิธิหลักประกัน 

สุขภาพถวนหนา โดยจัดแบงประเภทหนวยทะเบยีน/เจาหนาทีป่ระจําหนวยทะเบยีน และกําหนดชื่อผูใชและรหัสผาน แก 

เจาหนาที่ทีต่องเขาใชฐานขอมูลกลาง ตามระดับความรับผดิชอบงานลงทะเบยีน เปน  2 ระดับ 

1. เจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิ มีสิทธิในการตรวจสอบสิทธิอยางเดียว 
 

2. เจาหนาที่ลงทะเบียนหนวยบริการ มีสิทธิในการตรวจสอบสิทธิ และ บันทึก/แกไข สิทธิวางมาตรา 8 

     กรณีสิทธิวางปวย (รอการอนุมัติการบันทึกรับยายจากนายทะเบียน) 

ในการนี้ทางหนวยงานขอแจงความจํานงขอขอเปดสิทธิเขาใชงานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพโดยการ 
Authentication ดวยบัตร Smart Card ตามรายชื่อดังตอไปน้ี 

1. ชื่อและนามสกุลเจาหนาที่……………………………………………......ตําแหนงที่ปฏบิัตงิาน………………………….……………… 

เลขประจําตัว 13 หลัก………………………………………………………………………โทรศัพทที่ทํางาน………………………………………….... 

โทรศัพทเคลื่อนที่………………………………………………………………………………ที่อยูอีเมลล…………………………………………………… 

ขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน ในระดับ (ระบุระดับโดยเลือกจากระดับ 1 หรือ 2) ………………………………………………………................ 

2. ชื่อและนามสกุลเจาหนาที่……………………………………………......ตําแหนงที่ปฏบิัตงิาน………………………….……………… 

เลขประจําตัว 13 หลัก………………………………………………………………………โทรศัพทที่ทํางาน………………………………………….... 

โทรศัพทเคลื่อนที่………………………………………………………………………………ที่อยูอีเมลล…………………………………………………… 

ขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน ในระดับ (ระบุระดับโดยเลือกจากระดับ 1 หรือ 2) ………………………………………………………................ 

 



3. ชื่อและนามสกุลเจาหนาที่……………………………………………......ตําแหนงที่ปฏบิัตงิาน………………………….………………

เลขประจําตัว 13 หลัก………………………………………………………………………โทรศัพทที่ทํางาน………………………………………….... 

โทรศัพทเคลื่อนที่………………………………………………………………………………ที่อยูอีเมลล…………………………………………………… 

ขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน ในระดับ (ระบุระดับโดยเลือกจากระดับ 1 หรือ 2) ………………………………………………………................ 

4. ชื่อและนามสกุลเจาหนาที่……………………………………………......ตําแหนงที่ปฏบิัตงิาน………………………….………………

เลขประจําตัว 13 หลัก………………………………………………………………………โทรศัพทที่ทํางาน………………………………………….... 

โทรศัพทเคลื่อนที่………………………………………………………………………………ที่อยูอีเมลล…………………………………………………… 

ขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน ในระดับ (ระบุระดับโดยเลือกจากระดับ 1 หรือ 2) ………………………………………………………................ 

5. ชื่อและนามสกุลเจาหนาที่……………………………………………......ตําแหนงที่ปฏบิัตงิาน………………………….………………

เลขประจําตัว 13 หลัก………………………………………………………………………โทรศัพทที่ทํางาน………………………………………….... 

โทรศัพทเคลื่อนที่………………………………………………………………………………ที่อยูอีเมลล…………………………………………………… 

ขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน ในระดับ (ระบุระดับโดยเลือกจากระดับ 1 หรือ 2) ………………………………………………………................ 

พรอมน้ีไดแนบหลักฐานของเจาหนาที่ผูมีรายชื่อตามที่ระบุขางตน ตามสิ่งที่สงมาดวย และขอรับรองวาที่มี 

รายชื่อดังกลาวเปนผูที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานประจําหนวยทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาจริง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

……………………………………………………….. 

(………………………….………………………….) 

  ผูอํานวยการโรงพยาบาล/ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข (สําหรับหนวยบริการรัฐ) 

ผูประกอบกิจการ (สําหรับหนวยบริการเอกชน) 

ชื่อผูประสานงาน…………………………………………….. 

หมายเลขโทรศัพท………………………………………..… 

หมายเลขโทรสาร……………………………………………. 

ที่อยูอีเมลล……………………………………………………. 

***กรุณาสงแบบฟอรมพรอมสําเนาบัตรและไฟล Excel มาที่เมล  ithelpdesk@nhso.go.th
*** *** สํานักงานฯ จะดําเนินการตามแบบฟอรมขอสิทธิเขาใชงานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ 

เมื่อไดรับเอกสารตัวจริงท่ีกรอกขอมูลถูกตอง ครบถวนและชัดเจน เทาน้ัน *** 

*** สํานักฯ จะตรวจสอบขอมูลผูใชงานที่ไมเขาใชงานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ 
ติดตอกันเกิน 60 วันทุกวัน หากพบขอมูลที่ไมใชงานระบบติดตอกันเกิน 60 วัน  

สํานักงานฯ จะยกเลิกสิทธิเขาใชงานทันที *** 



รายชื่อเจาหนาที่เพื่อกําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบทะเบียน 

1. เจาหนาที่ตรวจสอบสิทธิ

ลําดับ ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-Mail

1 นายสุขภาพดี ถวนหนา 1234567890123 พนักงานเวชระเบียน 081123XXXX Sample@gmail.com

2

3

4

2. เจาหนาที่ทะเบียนหนวยบริการ

ลําดับ ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-Mail

1 นางสาวรักไทย แข็งแรง 1987123456765 พนักงานเวชระเบียน 081123XXXX Sample@hotmail.com

หมายเหตุ : เลขประจําตัวประชาชนไมตองมีขีดและไมตองเวนวรรคใสเลขติดกัน 13 ตัว 



        บทบาทผ ูใชตอระบบทะเบ ียนผ ูม ีส ิทธิ online 

ประเภทผูใช 
งานทะเบียน 

ตรวจสอบส ิทธ ิ ส ิทธ ิวาง มาตรา 

6 online 
ส ิทธ ิวาง มาตรา 

8 online 
ยายเขาหนวยบริการ 

online 

เจาหนาที่ตรวจสอบสิทธ ิ ด ูได - - - 

เจาหนาที่ทะเบียน 
หนวยบริการ 

ด ูได - -ลงทะเบ ียนท ั่วไทย 

(ขอ claimcode) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบฟอรมขอยกเลิกชื่อผูใชและรหสัผานเขาใชฐานขอมูลกลาง 

ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

ที่ ………………………………………… ชื่อหนวยงาน…………………………………………………….. 

รหัสหนวยบริการ…..………………………….................... 

ที่อยู…………………………………………………………………. 

วันที่ …………………………………………………… 

เรื่อง ขอยกเลิกชื่อผูใชและรหัสผานเขาใชฐานขอมูลกลาง 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ  ไดดําเนินการออกรหัสประจําตัว (Username) และ รหัสผาน 

 (Password) ใหกับหนวยบริการของทานตามที่รองขอ เพื่อสามารถใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถเขาใชงานฐานขอมูลกลาง 

 http://ucsearch.nhso.go.th ไดนั้น  

ในการนี้…………………………………………………………ขอแจงยกเลิกรายชื่อผูใชและรหัสผานตามรายชือ่ดังตอไปน้ี 

1. ชื่อและนามสกุลเจาหนาที่……………………………………..………เลขประจําตัว 13 หลัก…….………………………………

รหัสผูใชงาน……………………….เหตุผลในการขอยกเลิกชื่อผูใชและรหัสผาน…………………………………………………………............. 

2. ชื่อและนามสกุลเจาหนาที่……………………………………..………เลขประจําตัว 13 หลัก…….………………………………

รหัสผูใชงาน……………………….เหตุผลในการขอยกเลิกชื่อผูใชและรหัสผาน…………………………………………………………............. 

3. ชื่อและนามสกุลเจาหนาที่……………………………………..………เลขประจําตัว 13 หลัก…….………………………………

รหัสผูใชงาน……………………….เหตุผลในการขอยกเลิกชื่อผูใชและรหัสผาน…………………………………………………………............. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

……………………………………………………….. 

(………………………….………………………….) 

ตําแหนง……………………………………………………………………... 

ชื่อผูประสานงาน…………………………………………….. 

หมายเลขโทรศัพท………………………………………..… 

หนวยบริการสามารถกรอกขอมูลขอยกเลิกชื่อผูใชและรหัสผานเขาใชฐานขอมูลกลางตามแบบฟ

อรม โดยสงโทรสารมายังสํานักงานฯ Email :ithelpdesk@nhso.go.th


