>

เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อ ขอกำหนดสิท ธิเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จ บำนาญและสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล
(ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญซาการตำรวจแห่งขาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๓/ว ๑๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิงที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบทะเบียนประวัติ
ตามหนังสือที่อ ้างถึง กรมบัญ ชีก ลางใด้แ จ้ง ให้ส ่ว นราชการดำเนิน การแต่ง ตั้ง นายทะเบีย น
สวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ บันทึก เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลของผู้มีสิทธิในสังกัด
รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว บนระบบทะเบียนประวัติที่อยู่ภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญและ
สวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) โดยการแต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลดังกล่าว
ครอบคลุม กรณีม หาวิท ยาลัย ในกำกับ ของรัฐ (มหาวิท ยาลัย ออกนอกระบบ) ที่ม ีค วามจำเป็น ต้อ งแต่ง ตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล นั้น
กรมบัญ ชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมบัญ ชีกลางได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่ยังไม่ออกนอกระบบว่าไม,สามารถตำเนินการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตามความในข้อ ๑.๑ ของหนังสือที่อ้างถึงได้ เนื่องจากบีจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยังไม,ออกนอกระบบหลายแห่ง
ไม่มีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเพื่อปฏิบัติงาน แต่จะบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน
อัตราข้าราชการพลเรือนเดิม ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง สามารถแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
นายทะเบียนสวัส ดิก ารรักษาพยาบาลใต้ จึงเห็นควรให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ยกเลิกความในข้อ ๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง และไข้ความต่อไปนี้แทน
“๑.๒กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้แต่งตั้งข้าราฃการที่ปฏิบัติราชการประจำ ณ สำนักงาน/
ข้า ราชการซึ่ง เปลี่ย นสถานภาพเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ที่ส ่ง กบข. ต่อ /ผู้ร ับ บำนาญที่ม ีส ถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีมีความจำเป็น
ต้องแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ต้องดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย”
๒. ยกเลิกสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือที่อ้างถึง และใช้สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือฉบับนี้แทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดดำเนินการต่อโป
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๐ ๔๓๑๘ ๔๓๖๖ ๔๓๗๑ ๔๖๘๔ และ ๖๒๒๕
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในระบบทะเบียนประวัติ
กรณีม หาวิท ยาลัยของรัฐ มีค วามจำเป็น ต้อ งแต่งตั้ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย เป็น นายทะเบีย น
สวัสดิการรักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มิใข่ ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ย ังเป็น สมาชิก กองทุน บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบช.) ต่อ หรือผู้รับ บำนาญที่ม ีส ถานภาพเป็น พนัก งาน
มหาวิท ยาลัย) เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่มีข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบ Digital Pension ใต้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการดังนี้
1. มหาวิทยาลัยชองรัฐมีหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางให้จัดทำฐานข้อมูลชองพนักงานมหาวิทยาลัย
ต้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล พร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียด ดัง
1.1 แบบเพิ่มข้อมูลชองพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไต้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสวัสดิการ
รักษาพยาบาล (แบบ 7143)
1.2 สำเนาดำลังแต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
1.3 สำเนาสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาบีจจุบัน)
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
2. กรมบัญ ชีก ลางแจ้ง ผลการพิจ ารณาการขอเพิ่ม ข้อ มูล ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ที่ใด้ร ับ
การแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ไต้ระบุไว้
ในแบบ 7143
3. นายทะเบียนสวัส ดิก ารรักษาพยาบาลลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิท ธิเข้าใช้งานในระบบ
Digital Pension ในส่วนของทะเบียนประวัต ิด ้วยตนเอง ภายหลัง จากได้ร ับ แจ้ง ผลการพิจ ารณาตามข้อ 2
จากกรมบัญชีกลางแล้ว
ท

ี่I

น

ี้

แบบ 7143

แบบเพิ่มข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ประ๓ ทบุคลากรภาครัฐ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลส่วนบุคคล
เลขบัตรประจำตัวประชาขน.......................................................................................................
คำนำหน้าซื่อ.................................... ซื่อ........................................................นามสกุล...............
วันเดือนปีเกิด...............................................................................................................................
วันเดือนปีการจ้างงานตามสัญญาจ้าง (สัญญาป้จจุบัน)

เริ่มต้นวันที่.............................
สิ้นสุดวันที่.............................

หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงาน).............................................................(มือถือ)........................
E-mail..........................................................................................................................................

ข้อมูลส่วนราชการผู้เบิก
รหัสส่วนราชการ...................................................ซื่อส่วนราชการสังกัดกรม............................
ณ จังหวัด.....................................................................................................................................
หน่วยเบิกนายทะเบียน...............................................................................................................
โดยแนบสำเนาเอกสาร ตังนี้
1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
2. สำเนาสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาบีจจุบัน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
ลงซื่อ

ลงซื่อ

(....................................... ..................................)
ต0าแหน่ง.................................

(.....
ตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมาย

นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล

หมายเหตุ กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึง่ มีความจำเป็นต้องแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัย ทำหน้าทีน่ ายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
(พนักงานมหาวิทยาลัย หีป
่ ใ็ โ/ ข้าราซการซึง่ เปลีย่ นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทีย่ งั เป็นสมาชิกองทุน กบข. ต่อ
หรือผูร้ บั บำนาญทีม่ สี ถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)

