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สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.)

 นางสาว รดา  จันทร์ชื่น

 กลุ่มงานภารกิจบริหารกองทุน
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี



กรอบเนื้อหาบรรยาย

สิทธิประโยชน์ / สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท.1

แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล อปท.

การใช้โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ผ่าน
เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card Reader)

2

3

2

ท าอย่างไร ?? กรณีมีใบเสร็จมาเบิกต้นสังกัด
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การแต่งตั้งนายทะเบียนตามระเบียบ มท. 57

นายทะเบียน

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและเจ้าหน้าที่การเงิน 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แต่งตั้ง - งานบุคคล
- งานคลัง 



26/12/61 http://www.nhso.go.th 5

บทบาทนายทะเบียนและจนท.ทะเบียนอปท.
ปลัดอปท.
นายทะเบียน

งานบุคคล
จนท.ทะเบียน

งานคลัง
จนท.ทะเบียน

− ท าหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือนาย
ทะเบียน ลงทะเบียน
ปรับปรุง แก้ไข
เพิ่มเติมผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัว

- ตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพ
หรือความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิ

- บันทึกข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
และลบข้อมูลผู้มีสทิธแิละบุคคลใน
ครอบครัว ในโปรแกรมระบบทะเบียน
บุคคลากร

๗๖

− บันทึกข้อมูลการส่ง
เบิกเงินเกี่ยวกับการ
ชดเชยกรณีผู้มีสิทธิ
ส ารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาล



ตนเอง และ บคุคลในครอบครวั 
ใครคือผูมี้สิทธิ อปท. ?

ผูมี้สิทธิ

พนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน

อบจ. อบต. ทต.

ลกูจ้างประจ า

ข้าราชการครู
รบัถ่ายโอน

ข้าราชการ
การเมือง

นายก
อบจ.

นายก
อบต.

นายก
ทต.

ผูร้บับ านาญ

ยกเว้น : เขตกรงุเทพมหานครและเมืองพทัยา
รองนายก และพนักงานจ้าง

3
3เรียงล าดบัการเกิด

แทนท่ีเฉพาะตายก่อนบรรลนิุติภาวะ

ไม่รวมบตุรบญุธรรม

บตุรไร้ / เสมือนไร้ความสามารถ

ผูมี้สิทธิร่วม

บิดา มารดา

คู่สมรส
บตุร < 
20 ปี

1 2 3

ท่ีชอบด้วยกฎหมาย
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ขัน้ตอนการลงทะเบียนผูมี้สิทธิ

จนท.ทะเบียนบนัทึกข้อมลู 
เวบ็ไซตล์งทะเบียนอปท.นายทะเบียนอนุมตัิ

หน่วยบริการจะเหน็ข้อมลู
ปรากฎบนเวป็ไซตส์ปสช.

สิทธิจะเกิดทกุวนั
(11.00 และ 15.00 น.)

น าหลกัฐานย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีทะเบียน

ตรวจสอบความถกูต้อง
ครบถ้วนของหลกัฐาน
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ยกเลิก การลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง ผูป่้วยนอก สิทธิข้าราชการ และ อปท.

สิทธิข้าราชการ และ อปท. สามารถรบับริการผูป่้วยนอก  ในสถานพยาบาลของรฐั

ได้ทกุแห่งโดยไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง

- สิทธิ ข้าราชการ  ตัง้แต่ 4 พ.ค. 2561

- สิทธิ อปท.         ตัง้แต่ 1 ส.ค. 2561

ขัน้ตอนการรบับริการ

ข้าราชการ : ตรวจสอบสิทธิ >> ให้บริการ >> รดูบตัร Smart Card เพ่ือ
บนัทึกค่าใช้จ่ายผา่นเคร่ือง EDC

การส่งข้อมลูเบิกจ่าย                ส่งในโปรแกรม e-Claim

อปท. : ตรวจสอบสิทธิ >> ให้บริการ 

การส่งข้อมลูเบิกจ่าย                ส่งในโปรแกรม e-Claim

NEW !!!
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การจดัล าดบัสิทธิ : การเลือกใช้สิทธิซ า้ซ้อน

ผูมี้สิทธิ (สิทธิหลกั) ให้ใช้สิทธิตนเองก่อน

มีโอกาสเกิดสิทธิได้ 3 กรณี
1. สิทธิหลกั ชน  สิทธิหลกั
2. สิทธิหลกั ชน  สิทธิรอง
3. สิทธิรอง ชน  สิทธิรอง

ผูมี้สิทธิ มีสิทธิอะไร ?

ประกนั
สงัคม

รฐั
วิสาหกิจ

บตัร
ทอง

อปท.องคก์ร
อิสระ

ข้า
ราชการ

???
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กรณีศึกษาสิทธิหลกัชนกบัสิทธิหลกั

สิทธิหลักของเจ้าตัว
(ผู้ทรงสิทธ)ิ

สิทธิหลักที่ชน
(ผู้ทรงสิทธ)ิ

แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์

1. ข้าราชการ ที่อายุ
<60ปี ยังไม่ได้รับ 
บ าเหน็จ/บ านาญ

2. ข้าราชการ 
รับเบี้ยหวัด

อปท. กรณีมี 2 สิทธิพร้อมกัน ไม่มีจริง
เพราะต้องลาออกจากราชการมาสมัครท้องถิ่น
แต่หน่วยเบิกเดิมยังไม่ได้ตัดข้อมูลออก กรมบัญชีกลาง
จึงให้ยกเลิกสิทธิข้าราชการออกจากฐานส่วน
ข้าราชการที่รับเบี้ยหวัด ในระหว่างที่รอตรวจสอบการ
จ่ายเบี้ยหวัดเพ่ือให้หยุดจ่าย จะยังคงใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ 
(ช่วงระยะสั้นๆที่รอตรวจสอบข้อมูล)

อปท.

” รัฐวิสาหกิจ กรณีมี 2 สิทธิพร้อมกัน ไม่มีจริง รัฐวิสาหกิจ

” หน่วยงานของ
รัฐอื่นๆ

กรณีมี 2 สิทธิพร้อมกัน ไม่มีจริง หน่วยงานของ
รัฐอื่นๆ

” ครูเอกชน กรณีมี 2 สิทธิพร้อมกัน ไม่มีจริง ครูเอกชน



สิทธิหลักของเจ้าตัว
(ผู้ทรงสิทธ)ิ

สิทธิหลักที่ชน
(ผู้ทรงสิทธิ)

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์

ข้าราชการบ านาญ อปท. - ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง (ม.10 ว.1) ให้เลือกสิทธิ
ใดสิทธิหนึ่ง
1. กรณีเลือกใช้สิทธิข้าราชการ จะได้สิทธิข้าราชการ เป็นไป

ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
2. กรณีเลือกใช้สิทธิ อปท. เป็นไปตามระเบียบ มท. 

และไม่สามารถเบิกสิทธิข้าราชการได้
3. กรณีไม่แสดงความจ านงเลือกสิทธิ จะได้สิทธิข้าราชการ

- ตามระเบียบ มท. (ข้อ 16 ว.1) ให้เลือกสิทธิใดสิทธิหนึ่ง
1. กรณีเลือกใช้สิทธิ อปท. เป็นไปตามระเบียบ มท.
2. กรณีเลือกใช้สิทธิข้าราชการ เป็นไปตามระเบียบ

กรมบัญชีกลาง และไม่สามารถเบิกสิทธิ อปท. ได้
- แนวทางการจัดการ

สปสช. จะส่งข้อมูลผู้ที่มีสิทธิข้าราชการบ านาญและอปท.  
ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานกับ  
หน่วยเบิกอปท. เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกสิทธิใดสิทธิหนึ่ง

1. ข้าราชการ
1. อปท.

กรณีศึกษาสิทธิหลกัชนกบัสิทธิหลกั
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กรณีศึกษาสิทธิหลกัชนกบัสิทธิหลกั

สิทธิหลักของเจ้าตัว
(ผู้ทรงสิทธิ)

สิทธิหลักที่ชน
(ผู้ทรงสิทธ)ิ

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์

1. ข้าราชการ ที่อายุ
<60ปี ยังไม่ได้รับ 
บ าเหน็จ/บ านาญ

2. ข้าราชการ 
รับเบ้ียหวัด

ประกันสังคม - ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง (ม.10 ว.1) ให้เลือกสิทธิ
ใดสิทธิหนึ่ง

1. กรณีเลือกใช้สิทธิข้าราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กรมบัญชีกลาง

2. กรณีเลือกใช้สิทธิประกันสังคม เป็นไปตามระเบียบ 
ประกันสังคม และไม่สามารถเบิกสิทธิข้าราชการได้
ภายใน 1 ปีงบประมาณจนกว่าจะครบวาระการเลือก
ในปีงบประมาณถัดไปจึงจะสามารถเลือกใหม่ได้

3. กรณีไม่แสดงความจ านงเลือกสิทธิ จะได้สิทธิข้าราชการ
- ตามระเบียบประกันสังคม (ม.62 ม.63) ระบุถึงขอบเขต

การให้สวัสดิการ ไม่ได้ก าหนดให้เลือก 
- ความหมาย : ถึงแมเ้ลือกสิทธิข้าราชการและไปเบิกสิทธิ 

ข้าราชการในรพ.รัฐ แต่หากไปใช้บริการที่คลินิกเอกชน  
หรือรพ.เอกชนตามสิทธิประกันสังคม ก็สามารถใช้ได้

1.ข้าราชการ

2.ประกันสังคม
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กรณีศึกษาสิทธิหลกัชนกบัสิทธิหลกั

สิทธิหลักของเจ้าตัว
(ผู้ทรงสิทธิ)

สิทธิหลักที่ชน
(ผู้ทรงสิทธิ)

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์

อปท. ประกันสังคม ให้เลือกสิทธิใดสิทธิหนึ่ง
- ตามระเบียบ มท. (ข้อ 16 ว.1)
1. กรณีเลือกใช้สิทธิ อปท. เป็นไปตามระเบียบ 

มท.
2. กรณีเลือกใช้สิทธิประกันสังคม เป็นไปตาม 

ระเบียบประกันสังคม
- ตามระเบียบประกันสังคม (ม.62 ม.63) ระบุถึง
ขอบเขตการให้สวัสดิการ ไม่ได้ก าหนดให้เลือก 

ความหมาย : ถึงแมเ้ลือกสิทธิข้าราชการและ 
ไปเบิกสิทธิข้าราชการในรพ.รัฐ แต่หากไปใช้  
บริการที่คลินิกเอกชน หรือรพ.เอกชนตามสิทธิ
ประกันสังคม ก็สามารถใช้ได้

1. อปท.
2. ประกันสังคม
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กรณีศึกษาสิทธิหลกัชนกบัสิทธิรอง
สิทธิหลักของเจ้าตัว

(ผู้ทรงสิทธิ)
สิทธิรองที่ชน
(ผู้อาศัยสิทธิ)

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์

ประกันสังคม ข้าราชการ ประกันสังคม รักษา รพ.รัฐ เบิกส่วนต่างเฉพาะกรณี
- ท าฟัน ใช้ใบเสร็จส่วนเกินจาก 900 บาท/ปี ให้เบิกข้าราชการ
แต่ไม่เกินเพดานของข้าราชการ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง  
(ม.10 ว.2)

- เบิกส่วนเกินจากการคลอดได้ทุกครรภ์ โดยเบิกส่วนที่เกินจาก 
13,000 บาท (เริ่ม 20 ต.ค. 58)

- ล้างไต ส่วนเกิน 1,500 บาท
- การเบิก vascular access ซ้ าภายใน 2 ปี

ค าถาม : กรณีตนเองเข้ารับบริการปกติไม่ตรงกับ  
โรงพยาบาลที่เลือกไว้ จะเบิกกรมบัญชีกลางได้
หรือไม่

ค าตอบ : ไม่สามารถเบิกกับกรมบัญชีกลางได้ เพราะไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของการเข้ารับการรักษา

1. ประกันสังคม 

2. ข้าราชการ
(เบิกส่วนต่าง

เฉพาะกรณ)ี 

1. ประกันสังคม 

2. อปท.
(เบิกส่วนต่าง

เฉพาะกรณ)ี 

ประกันสังคม อปท.
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กรณีศึกษาสิทธิหลกัชนกบัสิทธิรอง

สิทธิหลักของเจ้าตัว
(ผู้ทรงสิทธิ)

สิทธิรองที่ชน
(ผู้อาศัยสิทธิ)

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์

ครูเอกชน
(เฉพาะตัวเอง)

ข้าราชการ เบิกส่วนต่างจากกรมบัญชีกลางเมื่อใช้สิทธิครู
เอกชนครบ 100,000 บาท (ต้องมีหนังสือรับรอง
จากรร.ว่าใช้ครบ 100,000 บาทแล้ว มาให้ทาง
กรมบัญชีกลาง ขอเลขอนุมัติเพื่อเบิกจ่ายตรง
เฉพาะไต มะเร็ง ที่เหลือใช้ใบเสร็จ) ตามระเบียบ
กรมบัญชีกลาง (ม.10 ว.2)

1. ครูเอกชน
2. ข้าราชการ
(เมื่อเกิน 
100,000
บาท/ปีปฏิทิน)

ครูเอกชน
(เฉพาะตัวเอง)

อปท. เบิกส่วนต่างจากอปท. เมื่อใช้สิทธิครูเอกชนครบ
100,000 บาท (ต้องมีหนังสือรับรองจากรร.ว่าใช้
ครบ 100,000 บาทแล้ว มาให้สปสช. เพื่อขอใช้
สิทธิอปท.) ตามระเบียบ มท. (ข้อ 16 ว.2)

1. ครูเอกชน
2. อปท.
(เมื่อเกิน 
100,000
บาท/ปีปฏิทิน)



กรณีศึกษาสิทธิหลกัชนกบัสิทธิรอง
สิทธิหลักของเจ้าตัว

(ผู้ทรงสิทธิ)
สิทธิรองที่ชน
(ผู้อาศัยสิทธิ)

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์

ข้าราชการ ข้าราชการ ขอท าเบิกจ่ายตรงได้จากสิทธิหลักของตนเอง
- ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง (ม.10 ว.2)

เช่น พ่อรับราชการ มีลูกรับราชการ

1. ข้าราชการ
(ตนเอง)

ข้าราชการ อปท. ขอท าเบิกจ่ายตรงได้จากสิทธิหลักของตนเอง
- ตามระเบียบ มท. (ข้อ 16 ซึ่งจะเหมือนของกรมบัญชีกลาง)
- ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง (ม.10 ว.2)

เช่น แม่รับราชการ มีลูกเป็น อปท.

1. ข้าราชการ
(ตนเอง)

อปท. อปท. ขอท าเบิกจ่ายตรงได้จากสิทธิหลักของตนเอง
- ตามระเบียบ มท. (ข้อ 16 ซึ่งจะเหมือนของกรมบัญชีกลาง)

เช่น แม่เป็น อปท. มีลูกเป็น อปท.

1. อปท.
(ตนเอง)

อปท. ข้าราชการ ขอท าเบิกจ่ายตรงได้จากสิทธิหลักของตนเอง
- ตามระเบียบ มท. (ข้อ 16 ซึ่งจะเหมือนของกรมบัญชีกลาง)

เช่น แม่เป็น อปท. มีลูกรับราชการ

1. อปท.
(ตนเอง)



กรณีศึกษาสิทธิรองชนกบัสิทธิรอง

สิทธิรองของเจ้าตัว
(ผู้อาศัยสิทธิ)

สิทธิรองที่ชน
(ผู้อาศัยสิทธิ)

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์

ข้าราชการ ข้าราชการ ค าถาม :
1. พ่อและแม่ รับราชการ ลูกจะใช้สิทธิของใคร ?
2. ลูกรับราชการหลายคน พ่อและแม่จะใช้สิทธิ

ของใคร ?

ให้เลือกผู้ทรงสิทธิ
ที่เกิดในฐานข้อมูล
ก่อนเพียงคนเดียว

ข้าราชการ
ข้าราชการบ านาญ

อปท.
อปท.บ านาญ

ข้อสังเกตุ : ในพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2556 ของ
อปท. ม.5 (2) มีความหมายว่า ถ้าบุคคลใน
ครอบครัว อปท. ที่มีสิทธิอื่นไม่ว่าสิทธิหลักหรือ
สิทธิรอง ให้ไปใช้สิทธิอื่นก่อน

ข้าราชการ

อปท.
อปท.บ านาญ

รัฐวิสาหกิจ ระเบียบของทั้ง 2 สิทธิ ก าหนดว่า หากมีสิทธิอื่นแล้ว
ต้องไปใช้สิทธินั้นก่อน ดังนั้น การด าเนินการถัดไป
ต้องจัดให้มีการเลือกว่าจะใชส้ทิธิใด (อยู่ระหว่างการ
จัดการสิทธิและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

สิทธิใดสิทธิหนึ่ง

17



เข้าใช้งานท่ีเวบ็ไซต ์www.nhso.go.th/peoplesearch/

การตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

21
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ใครคือผูห้มดสิทธิ ?
▪ ถกูออกจากราชการ
▪ ถกูพกัราชการ
▪ ย้ายหน่วยงาน (ต่างสงักดั)
▪ เสียชีวิต
▪ การหย่าร้าง
▪ การบรรลนิุติภาวะของบตุร

คนท่ี 1. เจ้าหน้าท่ีทะเบียนบคุลากร
เมนู : แจ้งข้อมลูผูห้มดสิทธิ

คนท่ี 2. นายทะเบียน
เมนู : อนุมติัผูห้มดสิทธิ

การย้ายหน่วยงาน
▪ ให้หน่วยงานใหม่ (ปลายทาง) เท่านัน้ท าการโอนย้ายท่ี “เมนูย้าย

หน่วยงาน (ปลายทาง)” โดยหน่วยงานเดิม (ต้นทาง) ไม่ต้องท าอะไร

▪ ให้หน่วยงานใหม่ (ปลายทาง) ท าการลงทะเบียนผูมี้สิทธิและผูใ้ช้สิทธิ
ร่วมภายใน 45 วนั (เหมือนกรมบญัชีกลาง)

19



การรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว

 ข้อ ๙  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามที่ก าหนดใน
ระเบียบนี้
เพื่อประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้   
ผู้มีสิทธิมีหน้าที่ยื่นค าขอหนงัสือรับรองการมีสทิธิของตนเองและบุคคล
ในครอบครัวของตนเองต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด พร้อม
ทั้งรับรองความถูกต้องของขอ้มูล ทั้งนี้ตามประกาศหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
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ณ ปัจจบุนั...ผูมี้สิทธิ มีสิทธิอะไร ?

ผูมี้สิทธิ (สิทธิหลกั)...ให้ใช้สิทธิตนเองก่อน

ผูอ้าศยัสิทธิ (สิทธิร่วม)...ให้ใช้สิทธิตนเองก่อน
...เบิกส่วนต่างตามเงื่อนไข

1

2

สรปุการเลือกใช้สิทธิของ อปท.

21



2. แนวทางการเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาล อปท.
ระบบการเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาล

เบิกจ่ายตรง

ส ารองจ่าย

สง่ขอ้มลู
เบกิเงนิชดเชยโอ

นเ
งนิ

ให
้

โร
งพ

ยา
บา

ล

ส่งเบิก

โอนเงิน

รบั
เงิ
น

ส่ง
เบิ
ก

ใบเสรจ็รบัเงิน
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ระบบเบิกจ่ายตรง : การลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง รพ.รฐั

กบก. รดูบตัร ปชช.
อปท. ไม่ต้องรดูบตัร ปชช.

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ >7 ปี
- ใช้บัตรประชาชน ตรวจสอบสิทธิ

เด็กอายุ <7 ปี 
- ใช้สูติบัตร / บัตรสุขภาพเด็ก ตรวจสอบสิทธิ

23



ต้นสงักดั

ระบบใบเสรจ็รบัเงิน : ส ารองจ่าย และน าใบเสรจ็รบัเงินเบิกต้นสงักดั
ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนของใบเสรจ็รบัเงิน

บนัทึกข้อมลูในโปรแกรม (สปสช.) ก าหนด

ใบเสรจ็ถกูตรวจสอบ+ผา่น สปสช. ตดัยอดออก 
Statement เดือนละ 3 ครัง้ ทกุวนัท่ี 10, 20, 30 (1 ส.ค. 61)

สปสช. โอนเงินให้ต้นสงักดัภายใน 20 วนั
นับจากวนัตดัยอดออก Statement

▪ สถานพยาบาลทีร่กัษา

▪ ชือ่-สกุลของผูป่้วย อายุ เพศ

▪ ว/ด/ป ทีเ่ขา้รบัการรกัษา

▪ จ านวนเงนิคา่รกัษาพยาบาล

▪ ไฟล์รูปภาพใบเสร็จรบัเงนิ

การสง่เบกิใบเสร็จมีก าหนดระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี

NEW !!!

24



หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขสทิธขิา้ราชการ 
และ 

สทิธสิวสัดกิารพนกังานสว่นทอ้งถิน่(อปท.)



เง ือ่นไขการเบกิจา่ยสทิธขิา้ราชการ และ อปท. ผูป่้วยนอก

• สามารถรบับรกิารในสถานพยาบาลของรฐัไดท้กุแหง่โดย
ไมต่อ้งลงทะเบยีนเบกิจา่ยตรง

• จา่ยไดท้กุกรณี ยกเวน้เสรมิสวยไมจ่า่ย

• * กรณีใชย้านอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาตติอ้งบนัทกึเหตผุล
ในการใชย้า                   ( EA – EF )  ( EF ตอ้งจา่ยเงนิ
เพราะผูม้สีทิธปิระสงคข์อใชเ้อง)

• ตรวจสขุภาพประจ าปีสทิธขิา้ราชการ (สทิธ ิอปท.เบกิจา่ย
ตรงได)้                   *เฉพาะผูม้สีทิธเิทา่น ัน้

• ยามะเร็งและโลหติวทิยาจ านวน 41 รายการ (ตาม ว 34) 

• จา่ยตามทีเ่รยีกเก็บ หรอืตามทีก่รมบญัชกีลางก าหนด

1









รายการและอัตรา
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ค่า
อุปกรณ์
อวัยวะ
เทียม

ค่าบริการ 
ตรวจ

วิเคราะห์
โรค

ค่าห้อง
และ

อาหาร
ค่า

เสริมสร้าง
สุขภาพ 

ป้องกันโรค

ค่าฟื้นฟู
สมรรถภ

าพ

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่ายาเช่น ค่ารถ 
Refer

เช่น ค่า
กายภาพ



การเบิกค่าใช้จ่ายตามอตัราค่าบริการสาธารณสขุเพ่ือใช้ส าหรบัการเบิกจ่าย
ค่ารกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

▪ หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
▪ หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์

ในการบ าบัดรักษาโรค
▪ หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
▪ หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน
▪ หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
▪ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
▪ หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ 

และพยาธิวิทยา
▪ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
▪ หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

▪ หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือ
ทางการแพทย์

▪ หมวดที่ 11 ค่าท าหัตถการและวิสัญญี
▪ หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล
▪ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม
▪ หมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบ าบัด

และทางเวชกรรมฟื้นฟู
▪ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการ

ให้การบ าบัดของผู้ประกอบโรค    
ศิลปะอื่น

▪ หมวดที่ 16 ค่าบริการอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลโดยตรง

31

หนังสือแจ้งอัตราค่าบริการสาธารณสุข ที่ 
กค ๐๔๒๒.๒/ว.๑๗๗ ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๔๙



Update ..ประกาศก าหนดอัตราการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง

หมวด หนังสือ ว. มีผล
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลใน
สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร

ว.177 ลว. 24 พ.ย. 2549 1 ธ.ค. 2549 เป็นต้นไป

หมวด 2 อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บ ำบัดรักษำ ว. 484 ลว. 21 ธ.ค. 2560 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป

หมวด 6 ค่ำบริกำรโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
หมวด 7 ค่ำตรวจวินิจฉัยทำงเทคนิคกำรแพทย์และพยำธิวิทยำ

ว.393 ลว. 10 ต.ค. 2560
ว.495 ลว. 29 ธ.ค. 2560
ว.372 ลว. 22 ส.ค 2561

1 มกรำคม 2561 
1 มีนำคม 2561 เป็นต้นไป
1 ตุลำคม 2561

หมวดที่ 13 ค่ำบริกำรทำงทันตกรรม ว 246 ลว 16 มิ.ย.59 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

หมวดที่ 15 ค่ำบริกำรฝังเข็มและค่ำบริกำรกำรให้กำรบ ำบัดของผู้ประกอบโรค
ศิลปะอื่น

ว 447 ลว 12 พ.ย.58 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ว. 34 ลว. 19 ม.ค. 2561
ว 424 20 20 ก.ย. 2561

14 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป
28 ก.ย. 61 เป็นต้นไป



ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
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• มีคุณสมบัติในการ ไม่เสริม

สวย ไม่ป้องกัน

• อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

• ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เบิกได้

หากแพทยผู้รักษาออกหนังสือรับรอง

ระบุเหตุผล A – F

(F = ผู้ป่วยประสงค์ขอใช้ยาเองเบิกไม่ได้)

หลักเกณฑ์ ข้อยกเว้น



เหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) 
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A. เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือแพ้ยาที่สามารถใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ                          

B. ผลการรักษาไม่บรรลุเป้าหมายแม้ว่าได้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ครบตาม
มาตรฐานการรักษาแล้ว

C. ไม่มีกลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้ แต่ผู้ป่วยมีความจ าเป็นในการใช้ยานี้ตาม
ข้อบ่งใช้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                 

D. ผู้ป่วยมีภาวะหรือโรคที่ห้ามใช้ยาในบัญชียาอย่างสมบูรณ์ (absolute 
contraindication)  หรือมีข้อห้ามการใช้ยาในบัญชีร่วมกับยาอื่นที่ผู้ป่วย
จ าเป็นต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

E. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมีราคาแพงกว่า(ในเชิงความคุ้มค่า

F. ผู้ป่วยแสดงความจ านงต้องการ (เบิกไม่ได)้  



ค่าห้องและค่าอาหารหมวดท่ี 1 
พิเศษ 1,000 บาท/วนั
สามญั   400 บาท/วนั
เตียงสงัเกตอาการ 100 บาท/วนั 

กค 0422.2/พเิศษ ว2 ลว. 4 ธค. 56

ค่าอวยัวะเทียมและอปุกรณ์ในการบ าบดัรกัษาโรคหมวดท่ี 2 
รหสัอปุกรณ์และอวยัวะเทียม 4 หลกั

รหสัรายการ 5 หลกั



* คณุสมบติัในการรกัษาโรค         * ไม่เสริมสวย ไม่ป้องกนั
* ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ        * ยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ เบิกได้

แพทยอ์อกหนังสือรบัรอง และ ระบุเหตผุล A-E  ( F = เบิกไม่ได้ )

ค่ายาและอาหารทางเส้นเลือดหมวดท่ี 3 

ค่ายากลบับา้นหมวดท่ี 4 



รหัส ล าดับ รายการ หน่วย ราคาไม่เกิน
(บาท)

020700 1 ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร
1.1 สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) ระยะสั้น

ข้อบ่งชี้ ส าหรับผู้ป่วยที่กินอาหารทางปากไม่ได้ หรือที่ต้องได้รับการระบาย 
ก๊าซหรือของเหลวออกจากกระเพาะอาหาร

เส้นละ 15

024840
2 วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียจากล าไส้

2.1 ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส ้(Colostomy bag)
ข้อบ่งชี้ ใช้เก็บสิ่งขับถ่ายในผู้ป่วยที่มีล าไส้เปิดที่หนา้ท้อง

ถุงละ 10

023000
023020

3 สายระบายปัสสาวะ
3.1 สายสวนปัสสาวะส าหรับเด็ก
3.2 สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ระยะยาว ชนิด 2 ทาง

เส้นละ
เส้นละ

200
30

023801
023803
024810
024820

4 ถุงเก็บปัสสาวะ
4.1 ถุงเก็บน้ าปัสสาวะแบบติดกาวส าหรับเดก็
4.2 ถุงเก็บน้ าปัสสาวะซึ่งต่อจากสายสวนระยะยาว ชนิดใบใหญ่
4.3 ถุงเก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urotomy bag) ชนิดใช้ระยะยาว
4.3 ถุงเก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urotomy bag) ชนิดใช้คร้ังเดียว

ถุงละ
ถุงละ
ถุงละ
ถุงละ

7
15
290
80

ผูป่้วยนอก : ให้เบิกได้เฉพาะ 4 รายการ / 8 รหสัรายการ เท่านัน้

ค่าเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาหมวดท่ี 5 
กค 0422.2/ว118 ลว. 29 มคี. 54



ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวิทยาหมวดท่ี 7 

ค่าตรวจวินิจฉัยและรกัษาทางรงัสีวิทยาหมวดท่ี 8 

ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆหมวดท่ี 9 

ต้องมีรหสัรายการ ท่ี กค 0417/ว177 ลว. 24 พย. 49
ท่ี กค 0416.2/ว393 ลว. 10 ตค. 60 (เริม่ 1 มีค. 61)

เบิกได้ตามรหสัรายการ และไมเ่กินอตัราท่ีก าหนด

ค่าอปุกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์หมวดท่ี 10 

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตหมวดท่ี 6 

ค่าท าหตัถการและวิสญัญีหมวดท่ี 11 
รหสัรายการตาม สถานพยาบาลท่ีรกัษาก าหนด เบิกได้ตามสถานพยาบาลเรียกเกบ็

ค่าบริการทางการพยาบาลหมวดท่ี 12 

ค่าบริการทางการพยาบาล
ต้องมีรหสัรายการ ท่ี กค 0431.2/ว246 ลว. 16 มิย. 59 (เริม่ 1 ตค. 59)
เบิกได้ตามรหสัรายการ และไมเ่กินอตัราท่ีก าหนด

หมวดท่ี 13 



ค่าบริการทางทันตกรรม
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ต้องระบุรหัสรายการ

หมวดท่ี 13 



ค่าบริการทางกายภาพบ าบดัและเวชกรรมฟ้ืนฟูหมวดท่ี 14 
เบิกได้ตามสถานพยาบาลเรียกเกบ็ (รอกรมบัญชีกลางพิจารณาประกาศอัตราค่าบริการ)

ค่าบริการฝังเขม็และการบ าบดัของผูป้ระกอบโรคศิลปะอ่ืนหมวดท่ี 15 

ค่าฝงัเขม็

ค่านวด

ค่าอบ
สมุนไพร

• 150 บาท/ครั้ง (58001)

(รวมค่าฝังเข็ม ค่าบริการทางการแพทย์)

• ต้องระบุว่า “นวดเพื่อรักษา”
• นวด 200 บาท/ครั้ง (58101)

• ประคบสมุนไพร 150 บาท/ครั้ง (58201)

• นวด+ประคบสมุนไพร 250 บาท/ครั้ง (58130)

• รวมค่านวด ค่าประประคบ ค่าลูกประคบ 
ค่าบริการทางการแพทย์

• 120 บาท/ครั้ง (58301)

(รวมค่าสมุนไพร ค่าบริการทางการแพทย์) ดว่นทีสุ่ด กค 0422.2/ว447
ลว. 12 พย. 58

40



กายภาพบ าบัดและเวชกรรมฟื้นฟู
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เงื่อนไข

• มีค าสั่งแพทย์  และบันทึกการให้บริการ  ครบถ้วนทุกรายการ

อัตราการจ่าย

• ตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ

หมวดท่ี 14 



เบิกไม่ได้ : ค่าท าบตัร ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ฯลฯ

ค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลโดยตรงหมวดท่ี 16 

42



การฟอกเลือดล้างไต
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สถานพยาบาลของรัฐ

• ผู้ป่วยต้องลงทะเบียน
เบิกจ่ายตรง

• เบิกค่าฟอกไต ครั้งละ 
๒,๐๐๐ บาท

• เบิกค่ายาตามที่
สถานพยาบาลเรียกเก็บ

สถานพยาบาลเอกชน

• ได้รับการส่งต่อจาก
สถานพยาบาลของรัฐ

• เบิกค่าฟอกไต ครั้งละ 
2,000 บาท

• สามารถเบิกค่าตัวกรองได้ 
500 บาท 

• ไม่สามารถเบิกยาได้ ต้องให้
สถานพยาบาลของรัฐเป็นผู้
เบิก

เงื่อนไขการเข้ารับ
บริการ

• สถานพยาบาลที่ให้บริการต้อง
ผ่านการรับรอง ตรต. แล้วเท่านั้น
กรณีเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาลของรัฐ ผู้รับบริการ
ต้องมีการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
กับสถานพยาบาล

• กรณีเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาลเอกชน ต้องได้รับ
การส่งตัวจากสถานพยาบาลของ
รัฐ



การปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคทีม่ีชีวิต
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เงื่อนไข

• สถานพยาบาลต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และต้องมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต

• ผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงโรคเฉพาะ และเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

อัตราจ่าย

• DRGs 
• Add on  

• วัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดน าไตออกจากผู้บริจาค รหัส 6206 ไม่เกิน 10,000 บาท (ห้ามเบิกรหัส 
5603 )

• กรณีภาวะสลัดไตจ าเป็นต้องมีให้เบิกค่ายาIVIG,Rituximab,ATG) ให้เบิกตามข้อบ่งชี้ 

การส่งเบิก

• เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น
• ระบุรหัสการเบิกจ่าย



การปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคทีเ่สียชีวิต
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เงื่อนไข

• สถานพยาบาลต้องเป็นสมาชิกของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย

• ผู้มีสิทธิ ต้องได้รับการบริจาคจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตผ่านสภากาชาดไทยเท่านั้น

อัตราจ่าย

• ค่าเตรียมและผ่าตัดน าไตออกจากผู้บริจาค 40,000 บาทต่อไต
• ค่าจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตาออกจากผู้บริจาคเบิกไม่เกิน 15,000 บาทต่อหนึ่งอัน

การส่งเบิก

• ส่งเบิกเป็นผู้ป่วยใน เท่านั้น
• ระบุรหัสการเบิกจ่าย
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การตรวจสุขภาพประจ าปีตามพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2523 มาตรา 11 ทวิ

เฉพาะผูมี้สิทธิ
(ตนเอง)

< 35 ปี > 35 ปี

6 รายการ 15 รายการ

≤ 430 บ. ≤ 900 บ.

< 35 ปี > 35 ปี

8 รายการ 17 รายการ

≤ 630 บ. ≤ 1,100

• ตรวจได้ 1 ครัง้/ปีงบประมาณ
• นอกรายการท่ีก าหนด เบิกไม่ได้ 
จ่ายเอง  
• ค่าบริการ 55020, 55021 เบิกไม่ได้
• X-ray รหสั 41003 ได้ แต่ให้เบิกราคา 

รหสั 41001 = 170 บาท/Film



ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี (อายุต่ ากว่า 35 ปี)
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ล าดับ รายการ ราคา (บาท)

1
Film Chest (41001) >> กรณีที่เป็น Digital  หากเป็นตรวจสุขภาพ
ประจ าปีสามารถเบิกได้ 170 เท่านั้น)

170

2 Mass Chest (41301) 50

3 Urine Examination/Analysis (31001) 50

4
Stool Examination – Routine direct smear (31201) ร่วมกับ 
Occult blood (31203)

70

5 Complete Blood Count: CBC แบบ Automation (30101) 90

6 ตรวจภำยใน (55620) 100

7 Pap Smear (38302) 100



ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี (อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป)
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ล าดับ รายการ ราคา (บาท)

1 รำยกำรตรวจอำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ทุกรำยกำร

2 Glucose (32203) 40

3 Cholesterol (32501) 60

4 Triglyceride (32502) 60

5 Blood Urea Nitrogen: BUN (32201) 50

6 Creatinine (32202) 50

7 SGOT (AST) (32310) 50

8 SGPT (ALT) (32311) 50

9 Alkaline Phosphatase (32309) 50

10 Uric Acid (32205) 60



ระเบียบการเบิกส่วนต่างจากประกันชีวิต
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 เบิกตามระเบียบอะไรบ้าง
- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2 /ว 380 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

 มีเงื่อนไขอย่างไรถึงจะเบิกได้
- ค่ารักษาพยาบาลพยาบาลจากบริษัทประกันภัยต่ ากว่าค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไป

 เอกสารประกอบการพิจารณา
- ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ส าเนาใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันรับรองว่าได้จ่ายค่ารักษา



ระเบียบการเบิกส่วนต่างจากประกันชีวิต (ต่อ)
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ระเบียบการเบิกส่วนต่างจากประกันชีวิต (ต่อ)
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ระเบียบการเบิกส่วนต่างจากประกันชีวิต (ต่อ)
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ระเบียบการเบิกส่วนต่างจากประกันชีวิต (ต่อ)
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ระเบียบการเบิกผู้ป่วยใน
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2 /ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
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ระเบียบการเบิกผู้ป่วยใน
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2 /ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
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ระเบียบการเบิกผู้ป่วยใน
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2 /ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557



สรุปสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.
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• ครอบคลุมการเจ็บป่วยทุกกรณี แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม

• สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ได้
ทุกแห่งทั่วประเทศ

• สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนได้ตาม
เงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด

• การตรวจสุขภาพประจ าปี (Health Screening)

– เฉพาะผู้มีสิทธ(ิข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า, ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ)

– ตรวจสุขภาพได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีงบประมาณ)



การเบิกเงินชดเชย กรณีประสบอบุติัเหตจุากรถ

หนังสือกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0422.2/ว95 ลว. 25 เม.ย. 59 ข้อ 7 (ก) (ข)

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.)
พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535
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ท าอย่างไร ??
กรณีมีใบเสร็จมาเบิกตังสังกัด
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1

เข้าใช้งานท่ีเว็บไซต์ portal.nhso.go.th/lgo/

1. Save คู่มือ
2. Ctrl+F
3. พิมพ์รหัสรายการ
4. Enter

วิธีการดูราคาแต่ละรหัส

ว246

ว177

ว393

ว484
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1

2

3
4

เข้าใช้งานท่ีเว็บไซต์ www.google.com



การเบิกจ่ายระบบใบเสรจ็รบัเงิน

เทียบเคียงหา
รหสัรายการ
จากคู่มือ

โทรศพัท์
สอบถาม

โรงพยาบาล

ติดต่อ
โรงพยาบาล
โดยตรง
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การด าเนินการก่อนส่งเบิก

รายละเอียดในใบเสรจ็รบัเงิน  ต้องลงลายมือชื่อรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส ารอง
จ่ายเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลไปจริงทุกประการ” ในใบเสร็จรับเงินทกุฉบับ  ใน
เอกสารแนบ ต้องมีรหสัรายการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ยกเว้น ค่ายา

การบนัทึกจ านวนเงินในแต่ละช่อง (ช่องเฉพาะเบิกได้/ช่องรวมทัง้หมด) 

ในโปรแกรมการเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาล

(สปสช. ตรวจสอบและจ่ายเงินตามราคาของแต่ละรหัสรายการ)

ช่ือ - สกลุ

วนัท่ีเข้ารบับริการ

ช่ือสถานพยาบาล

ในใบเสรจ็รบัเงิน ต้องตรงกบั ท่ีบนัทึกในโปรแกรม

มีลายเซน็ของผูมี้สิทธิในใบเสรจ็รบัเงินหรือไม่ ? แบบรบ.3 , 7105 ไม่ต้องแนบมา
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กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
1 ก ร ณี ชื่ อ  - ส กุ ล ไ ม่ ต ร ง กั บ

ฐำนข้อมูลของสปสช.

- ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อสกุล

- ส ำเนำทะเบียนสมรส

- ส ำเนำสูติบัตร (กรณีในใบเสร็จระบุว่ำเป็นบุตรของนำง/

นำงสำว…………..)
2 กรณีมีกำรเบิกยำนอกบัญชียำ

หลักแห่งชำติ

- หนังสือรับรองเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรเลือกใช้ยำนอก

บัญชียำหลักแห่งชำติของแพทย์ ตำมเหตุผลข้อ A ถึง E (F 

ไม่สำมำรถเบิกได้)(หนังสือกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง

ที่ กค 0422.2/ว 111 ลงวันที่ 24 ก.ย.55 เรื่องกำรระบุ

เหตุผลกำรใช้ยำนอกบัญชียำหลักเพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย)
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ตัวอย่าง
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กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

3 กรณีที่ส่งเบิกค่ำฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียมที่สถำนพยำบำล

ของเอกชน

- หนังสือส่งตัวจำกแพทย์สถำนพยำบำลของรัฐเพื่อส่งตัวไปรับ

บริกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ สถำนพยำบำลเอกชน

4 กรณีเบิกค่ำรักษำพยำบำลด้วยวิธีกำร

แพทยแ์ผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก

(ว.447)

- ค่ำยำสมุนไพร

- ค่ำบริกำรฝังเข็ม

- ค่ำนวด

- ค่ำอบไอน  ำสมุนไพร

- ทับหม้อเกลือ

- ใบรับรองแพทย์จำกแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบอนุญำตเป็นผู้

ประกอบวิชำชีพเวชกรรมหรือแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ

สำขำกำรแพทย์แผนไทยประเภทกำรนวดไทย หรือประเภท

เวชกรรมไทย หรือสำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่ง

ใบรับรองแพทย์ต้องระบุถึง “ควำมจ ำเป็นในกำรรักษำหรือ

ฟื้นฟูสมรรถภำพกรณีที่ต้องรักษำพยำบำลด้วยวิธีกำรแพทย์

แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก”
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ตัวอย่างใบส่งตัว ไปฟอกไต รพ.เอกชน
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ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
5 กรณีบุคคลในครอบครัวที่

มีสิทธิประกันสังคม

ต้องแนบหลักฐำนรับรองจำกประกันสังคมว่ำเบิกจ่ำยจำกสิทธิ

ประกันสังคมครบตำมที่ประกันสังคมก ำหนดแล้ว และสำมำรถใช้สิทธิ 

อปท. เบิกส่วนต่ำงได้ (เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลรัฐ)
1. เบิกส่วนเกินกำรคลอดได้ทุกครรภ์ โดยเบิกส่วนที่เกินจำก 13,000 
บำท (เริ่ม 20 ต.ค.58)
2. กรณีค่ำฟอกไตส่วนที่เกินจำก 1,500 บำท
3. กรณีกำรเบิกค่ำวำงเส้น vascular access ซ  ำภำยใน 2 ปี
4. กรณีท ำฟัน ส่วนเกินจำก 450 บำท /ครั ง * 2 ครั ง ให้เบิกจ่ำยจำก
สิทธิ อปท. แต่ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด  โดยให้เบิกจ่ำยในระบบใบเสร็จ

6 กรณีที่นอนพักรักษำตัว

ป ร ะ เ ภ ท ผู้ ป่ ว ย ใ น  ณ 

สถำนพยำบำลเอกชน

- ใบรับรองจำกแพทย์ผู้รักษำของสถำนพยำบำลเอกชน  ที่ระบุถึง

ควำมจ ำเป็นรีบด่วนในกำรเข้ำรับรักษำพยำบำล

- ใบแสดงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
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กรณีรกัษาในโรงพยาบาลเอกชน

1. ต้องเป็นผู้ป่วยใน (IPD) และ
2. ต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)

ผู้ป่วยฉุกเฉิน(ER) หมายถึง ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ผู้รักษา
ที่ระบุว่าเป็น “ผู้ป่วยฉุกเฉิน.......................................................”

เง่ือนไข
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ฉุกเฉินวิกฤต

ฉุกเฉินเร่งด่วน

ฉุกเฉินไม่รนุแรง

ทัว่ไป

ไม่ต้องจ่าย 72 ชม.

ส ารองจ่าย เบิกได้

ส ารองจ่าย เบิกได้

เบิกไม่ได้

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0416.4/ว76 ลว. 12 กพ. 61
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ผูป่้วยใน (IPD) รพ.เอกชน : การค านวนเงินขอเบิกค่ารกัษาพยาบาล
1. แยกค่าห้อง/ค่าอาหาร ออกก่อน

สามัญ 400 บ/คืน, พิเศษ 1,000 บ/คืน

2. แยกค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม ออกก่อน
ต้องมีรหัส 4 หลักเท่านั้น (กค 0422/พิเศษ ว1 ลว. 4 ธค. 56)

ถ้าไม่มีรหัส 4 หลัก ให้คิดเป็นค่ารักษาอื่นๆ

3. ตัดค่าอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น
ค่าธรรมเนียมพิเศษ, ค่าท าบัตร, ค่าใบรับรองแพทย์

4. ค่ารักษาอื่นๆ ที่เหลือ รวมกันแล้วหาร 2
เบิกได้ตามจริงไม่เกิน 8,000 บาท

5. ข้อ 1 + 2 + 4 = ค่ารักษาที่เบิกได้

จ านวนเต็ม เบิกได้
1. ค่าห้อง/ค่าอาหาร 600 600
2. ค่าอวัยวะเทียม
3. อื่นๆ ไม่เกี่ยวกับการรักษา  
4. ค่ารักษาอื่นๆ 21,025/2

10,512.5 8,000
5. ข้อ 1 + 2 + 4 8,600

สรุป 21,625 8,600



ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
7 กรณีตรวจสุขภำพประจ ำปี

(ได้เฉพำะผู้มีสิทธิไม่รวม

ครอบครัว)

- ใบแสดงรำยกำรที่ ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี   ตำมที่

กระทรวงกำรคลังก ำหนด

**สำมำรถเบิกจ่ำยตรงได้
8 กรณีที่มีกำรซื ออวัยวะเทียมและ

อุปกรณ์ในกำรบ ำบัดโรค ยำ

เลือดและส่วนประกอบ

ของเลือด  หรือส่งต่อเพื่อไปรับ

กำรตรวจวินิจฉัยทำงห้องทดลอง

หรือโดยวิธีกำรเอ๊กซ์เรย์อื่น  ที่

ไ ม่ มี จ ำ ห น่ ำ ย ห รื อ ไ ม่ อ ำ จ

ให้บริกำรได้ในสถำนพยำบำล

ของรัฐ

ประกอบด้วยหลักฐำนให้ครบทั ง 3 รำยกำรดังนี 

1.หนังสือรับรองจำกแพทย์ผู้ตรวจรักษำหรือหัวหน้ำสถำนพยำบำลตำม

แบบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด

2.ใบค ำสั่งกำรรักษำ (ใบสั่งยำ) / ใบส่งตรวจทำงห้องทดลอง / ใบส่ง

ตรวจโดยวิธีกำรเอ๊กซ์เรย์ของแพทย์ผู้ตรวจรักษำจำกสถำนพยำบำลรัฐ

3.ใบเสร็จค่ำยำ / ใบเสร็จค่ำส่งตรวจทำงห้องทดลอง ใบเสร็จค่ำเอ๊กซ์

เรย์

4. ใบรับรองรำยกำรยำและอวัยวะที่ไม่มีจ ำหน่ำยในสถำนพยำบำล
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กรณีส่งไปรกัษาท่ีสถานพยาบาลอ่ืนๆ เน่ืองจากทางรพ.ไม่มี / ไม่เพียงพอ

การบันทึกในโปรแกรม :
วันที่เข้ารับบริการ
สถานพยาบาลที่เข้ารับบริการ



ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
9 กรณีเบิกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัด

โรคที่มีลักษณะ ข้อบ่งชี ในกำรใช้ และคุณสมบัติ

ของแพทย์ผู้สั่งใช้ เป็นกำรเฉพำะ  ซึ่งได้แก่   

-ชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ำของสมองส่วนลึก

- ชุดประสำทหูเทียม

- ชุดเครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก

- เครื่องอัดอำกำศขณะหำยใจเข้ำ (Continuous  

Positive  Airway Pressure – CPAP) เป็นต้น

- รถเข็นคนพิกำร

- ใบรับรองแพทย์ผู้ท ำกำรผ่ำตัดที่ต้องระบุข้อ

บ่งชี ให้ครบทุกข้อตำมอวัยวะเทียมและ

อุปกรณ์ในกำรบ ำบัดโรคที่จ ำเป็นต้องใช้

- หลักฐำนกำรตรวจต่ำง ๆ ที่รับรองโดย

แ พ ท ย์ ผู้ ท ำ ก ำ ร รั ก ษ ำ / ผ่ ำ ตั ด เ พื่ อ

ประกอบกำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย  ( ต ำมหนั ง สื อ

กรมบัญชีกลำง  กระทรวงกำรคลังที่ กค

0422.2/พิเศษ ว1 ลงวันที่ 4 ธ.ค.56)

10 กำรเบิกค่ำพำหนะรถส่งต่อ - เบิกจ่ำยตรงกับทำงรพ.เท่ำนั น ไม่รับใบเสร็จ  

ตำมระเบียบ ว.76
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ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

11 ค่ำบริกำรทำงทันตกรรม - ตำมหนังสือ ว.246ปรับอัตรำค่ำบริกำร เริ่มตั งแต่ 1 ต.ค.59

- แนบใบแสดงรำยกำรค่ำรักษำพยำบำลเพิ่มเติม

- หมวดที่ 13 เป็นส่วนที่ต้องร่วมจ่ำย

12 ค่ำเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ - แนบใบแสดงรำยกำรค่ำรักษำพยำบำลเพิ่มเติม

- กรณีที่ใช้ในโรงพยำบำล  เบิกได้ตำมสถำนพยำบำลเรียกเก็บกรณีน ำกลับบ้ำน เบิก

ได้ 8 รำยกำร  เท่ำนั น 

1. สำยให้อำหำรผ่ำนจมูกสู่กระเพำะอำหำร

2. ถุงเก็บสิ่งขับถ่ำยจำกล ำไส้

3. สำยสวนปัสสำวะส ำหรับเด็ก

4. สำยสวนปัสสำวะ ชนิดใช้ระยะชนิด 2 หำง

5. ถุงเก็บน  ำปัสสำวะแบบติดกำวส ำหรับเด็ก

6. ถุงเก็บน  ำปัสสำวะซึ่งต่อจำกสำยสวนระยะยำง ชนิดใบใหญ่

7. ถุงเก็บน  ำปัสสำวะจำกรูเปิดหน้ำท้องชนิดใช้ระยะยำว

8. ถุงเก็บน  ำปัสสำวะจำกรูเปิดหน้ำท้องชนิดใช้ระยะสั น
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ไม่อนุมติั : ผูใ้ช้สิทธิร่วม(มีสิทธิประกนัสงัคม) เบิกส่วนต่างแต่ไม่มีหนังสือรบัรองว่า
ใช้สิทธิเบิกจากประกนัสงัคมครบจ านวนแล้ว

ค่าบริการทางทนัตกรรม
ส านักงานประกนัสงัคม (สปส.) 
ให้เบิกได้ 900 บาท/ปี
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กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

กรณีใบเสร็จ 

รพ.ศิริราชปิย

มหาการุณย์

และ ศูนย์

ศรีพัฒน์ 

- ใบเสร็จรับเงิน

- ใบแสดงรายการค่า

รักษาพยาบาล  

New…

- เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มค 2561

อนุโลม..ตั งแต่วันที่ 1 กค 2561

- สปสช ด ำเนินกำรจ่ำย กรณีไปรักษำรพ.
ศรีพัฒน์  ตำมหนังสือ กค0416.4/ว 480
คิดตำมค่ำสัมพัทธฺของรหัสโรคและจ ำนวน
วันนอน  ADJ RW

- สปสช ด ำเนินกำรจ่ำย กรณีไปรักษำรพ  
ศิริรำชปิยมหำกำรุญย์ ตำมหนังสือ กค
0416.4/ว 263 คิดตำมค่ำสัมพัทธฺของรหัส
โรคและจ ำนวนวันนอน  ADJ RW 78



- เบิกได้
- ต้องมีรหสัรายการ
ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด
แนบมาด้วย
- ยานอกบญัชี เบิกไม่ได้ (ตดัท้ิง)

- เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกินราคากลาง

- เบิกได้
- ผูมี้สิทธิแจ้ง รพ. ขอ “แบบฟอรม์
การบนัทึกข้อมลูค่ารกัษาพยาบาล
ประเภทผูป่้วยใน”

- ย่ืนเบิกพรอ้มแนบแบบฟอรม์ฯ มาด้วย

- บนัทึกจ านวนเงินเตม็จ านวน “รอแก้ไข”
ตามท่ีผูต้รวจ (สปสช. ส่วนกลาง) แจ้ง

- เบิกได้ตามกลุ่มวินิจฉัยโรครว่ม (DRG)
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0422.2/ว112 ลว. 24 ม.ีค. 

54

เร่ิม 1 ม.ค. 61

บนัทึกช่ือสถานพยาบาลท่ีเข้ารบับริการเป็น
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผูป่้วยนอก (OPD) ผูป่้วยใน (IPD)

ใบเสรจ็รบัเงินศนูยศ์รีพฒัน์



4. การใช้โปรแกรมระบบทะเบียนบคุลากร อปท. ผา่น
เคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชน (SMC Reader)
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26/12/61 http://www.nhso.go.th 81

การดาวน์โหลดโปรแกรม  
https://saraburi.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx

การดาวน์โหลด

ล าดับที่ 1 เป็นแบบฟอร์มกำรขอเข้ำใช้งำนโปแกรม
ล าดับที่ 2 เป็นตัวโปแกรมที่ใช้ลงในคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด



82

ท าตามล าดับ 1-4
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เชื่อมต่อ เครื่อง SMC กับเครื่องคอมพิวเตอร์
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การใช้งานโปรแกรม
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เข้าใช้งานระบบโปรแกรม

86



87
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การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธ(ิรายใหม)่

1. หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ
(รายใหม่)

เป็นเมนูส าหรับ “เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร” หรือ “นายทะเบียน” 
89



2. ค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ สามารถค้นหาข้อมูลได้ 2 แบบ คือค้นหาด้วย 
“เลขประจ าตัวประชาชน” หรือ “ชื่อ – สกุล” ดังนี้

แบบที่ 1 ค้นหาโดย
กรอกเลขบัตรประชาชน 

แบบที่ 2 ค้นหาโดย
ชื่อ - นามสกุล

90

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธ(ิรายใหม)่ ต่อ



โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดบุคคลที่ท าการค้นหา ดังรูป 

91

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธ(ิรายใหม)่ ต่อ



กรอกข้อมูลรายละเอียดบุคคลและความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ดังนี้
1. เลือกศาสนา
2. ประเภทบุคลากร

2.ประเภทบุคลากร

1.ศาสนา

92

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ(รายใหม)่ ต่อ



กรอกข้อมูลความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ดังนี้
1. เลือกวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ให้ระบุเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือบรรจุเข้าท างาน 

3.วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่

93

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธ(ิรายใหม)่ ต่อ



การบันทึกข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วม

1.ประเภทความสัมพันธ์ >> บุตร ,คู่สมรส, บิดา/มารดา และบุตรไร้ความสามารถ
2.สัญชาติ >> ไทย, สัญญาอื่นๆมีเลขบัตรประชาชน และไม่มีเลขบัตรประชาชน
3.ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วม
4.เลขประจ าตัวประชาชน

หากผู้มีสิทธิที่บันทึกมีผู้ใช้สิทธิร่วม (บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร) สามารถบันทึก
ข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วมเพิ่มได้โดยคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วม” ดังนี้

1.กรอกข้อมูล

2.เพิ่มข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วม
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การบันทึกข้อมูลผู้ใช้สทิธิร่วม(ต่อ)

3.บันทึก

“บันทึกเรียบร้อย
แล้ว”จะขึ้น

ข้อความ ดังรูป 

95



แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ

1. แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ

2. ค้นหาด้วยเลขประจ าตัว
ประชาชนเจ้าของสิทธิ

โปรแกรมแสดงหน้าจอ ดังรูป

3. คลิก “ค้นหา”
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แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ(ต่อ)

4.แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ

***สามารถแก้ไขได้เหมือนการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ(รายใหม่)***

การแก้ไข้ในกรณีเพิ่มชื่อผู้อาศัยสิทธิ
97



แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ(ต่อ)

98

กรณีเพิ่มผู้ใช้สทิธิร่วมที่เป็นบุตรแฝด 
เลื่อนไปที่หัวข้อเพิ่มข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วม จากนั้นเลือกไปที่ประเภทความสัมพันธ์เป็นบุตร จะมี
ลักษณะการเกิดให้เลือกเป็นบุตรแฝดและเลือกจานวนบุตร 



แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ(ต่อ)

99

จากนั้นโปรแกรมจะมีหน้าจอกรอกข้อมูล
บุตรขึ้นมา 
1 ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชน 

(บุตร) และกดปุ่มตรวจสอบ 
2 กรอกข้อมูลให้ครบตามจานวนบุตร

และกดปุ่มเพิ่ม 

ข้อ 1

ข้อ 1

ข้อ 2



แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ(ต่อ)

100

เมื่อกดเพิ่มแล้ว ข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาจากนั้นให้ดาเนินการกดปุ่มบันทึก ข้อมูลจะถูก
บันทึกเรียบร้อย จากนั้นให้นายทะเบียนเจ้าไปอนุมัติรับรองสิทธิ 



แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ (ต่อ)

1. แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ

โปรแกรมแสดงหน้าจอ ดังรูป

2. ค้นหาด้วยเลขประจ าตัว
ประชาชนเจ้าของสิทธิ

3. คลิก “ค้นหา”

กรอกข้อมูลโดยสามารถเลือกข้อมูลเป็นเลขประจ าตัวประชาชน หรือ ชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่เป็น
เจ้าของสิทธิ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”ตามข้อ 2 (ข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นข้อมูลของเจ้าของสิทธิ)
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แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ (ต่อ)

4. คลิกที่ปุ่ม       เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของผู้มีสิทธิร่วมที่มีการบันทึกเข้ามาแล้ว ดังรูป

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดบุคคลที่ท าการค้นหา ดังรูป 

4.คลิก
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แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ (ต่อ)

5.คลิก “ปลดสิทธิ”

*** ต้องการปลดสิทธิผู้มีสิทธิร่วม ท่านใดให้คลิกตามชื่อ-นามสกุล คนนั้นๆ ***
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แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ (ต่อ)

รายละเอียดการกรอกข้อมูลผู้หมดสิทธิมี ดังนี้
1. เลือกสาเหตุการปลดสิทธิ ดังรูป

6.เลือกสาเหตุการปลดสิทธิ
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แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ (ต่อ)

2. เลือกวันที่ ให้ระบุวันที่หมดสิทธิ ตามหนังสือออกจากราชการ และกรอก
รายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

7.เลือกวันที่

8.ใส่รายละเอียด

9.บันทึก
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แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ (ต่อ)

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลการปลดสิทธิ  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม
“เสร็จสิ้น” เป็นการจบกระบวนการบันทึกข้อมูลผู้หมดสิทธิ ดังรูป
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ระบบการ  “อนุมัติสิทธิโดยนายทะเบียน อปท.”

การใช้งานเมนู“อนุมัติรับรองสิทธ”ิและ“อนุมัติผู้หมดสิทธิ ”

โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

107



1

การใช้งานเมนู “อนุมัติรับรองสิทธิ”

เมื่อด าเนินการ Log In เข้าระบบ “โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  จากนั้น เลือกเมนู “อนุมัติรับรองสิทธิ”
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การเลือกรายการที่ต้องการอนุมัติมากกว่า 1 รายการ

ด าเนินการเลือก Check box รายการชื่อที่ต้องการอนุมัติ และด าเนินการกดปุ่ม “อนุมัติ”
จากนั้นระบบจะแสดง POP up ในการท ารายการ และระบบจะด าเนินการประมวลผลตาม
รอบเวลา 11.00 น. และ 15.00 น.

2

3

4
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1

การใช้งานเมนู “อนุมัติรับรองหมดสิทธิ”

เมื่อด าเนินการ Log In เข้าระบบ “โปรแกรมระบบทะเบยีนบคุลากร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น” จากนั้น เลือกเมนู “อนุมัติผู้หมดสิทธิ”
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การเลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ

เลือกที่เครื่องหมาย      โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูลผู้มีสิทธิเฉพาะราย 
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ’ ” จากนั้นระบบจะแสดง POP up ในการท า
รายการ และระบบจะด าเนินการประมวลผลตามรอบเวลา 11.00 น. และ 15.00 น.

2

3
4
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ระบบการ  “ย้ายหน่วยงาน (ปลายทาง)”
และการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ 

โปรแกรมระบบทะเบยีนบคุลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น



การย้ายหน่วยงาน 

การย้ายหน่วยงาน (ปลายทาง) การย้ายหน่วยงานต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ โดยต้น 
สังกัดใหม่ เป็นผู้ท ารายการย้ายหน่วยงาน 

ใบเสร็จที่เกิดขึ้นระหว่างการย้ายหน่วยงาน ให้ส่งเบิกใบเสร็จที่ต้นสังกัดที่
บุคลากรมีสถานะ อนุมัติใช้งาน อยู่ในระบบ

เมนู “อนุมัติย้ายหน่วยงาน” จะแสดงในโปรแกรม  ก็ต่อเมื่อ รหัสผู้ใช้งาน
(User) ของนายทะเบียน และจะต้องด าเนินการหลังจากมีการบันทึกข้อมูลใน
เมนู “ย้ายหน่วยงาน (ปลายทาง)” แล้ว  เท่านั้น
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การบันทึกข้อมูลการย้ายหน่วยงาน

1. คลิกที่เมนู “เมนูย้ายหน่วย(งานปลายทาง)”  โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอก
ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน หรือชื่อ – นามสกุลของเจ้าของสิทธิ ดังรูป

1. ย้ายหน่วยงาน(ปลายทาง)

เมนูย้ายหน่วยงาน(ปลายทาง) จะมองเห็นในส่วนของ 
“นายทะเบียน” และ “เจ้าหน้าที่ทะเบียน(บุคลากร)” เท่านั้น
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การย้ายหน่วยงาน (ปลายทาง) ต่อ

2. กรอกข้อมูลโดยสามารถเลือกข้อมูลเป็นเลขประจ าตัวประชาชน หรือ ชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่
เป็นเจ้าของสิทธิ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” หน้าจอจะแสดงข้อมูลผู้มีสิทธิที่ดึงข้อมูลมาจาก
หน่วยงานเดิม มีทั้งข้อมูลของเจ้าของสิทธิและผู้อาศัยสิทธิ ดังรูป

1. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน
2. ชื่อ – นามสกุล
3. คลิก ค้นหา

2
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การย้ายหน่วยงาน (ปลายทาง) ต่อ

3. เลือกวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ให้ระบุเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือย้ายเข้าท างาน
4. เลือกประเภทบุคคลกร (ประเภทบุคคลากรต้องตรงตามหนังสือย้าย) กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” แสดงหน้าจอดังรูป

3. วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 4. ประเภทบุคลากร

5. บันทึก
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การย้ายหน่วยงาน (ปลายทาง) ต่อ

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลการย้ายหน่วยงาน  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” 
เป็นการจบกระบวนการบันทกึข้อมูลย้ายหน่วยงาน(ปลายทาง) ดังรูป
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การอนุมัติย้ายหน่วยงาน

1. คลิกที่เมนู “อนุมัติย้ายหน่วยงาน” ดังรูป 

1. อนุมัติย้ายหน่วยงาน
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การอนุมัติย้ายหน่วยงาน (ต่อ)

2. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” โปรแกรมจะแสดงรายชื่อบุคลากรที่รอนายทะเบียนอนุมัติย้ายหน่วยงาน
3.คลิกที่ช่อง     หน้ารายชื่อบุคลากรที่ต้องการอนุมัติย้ายหน่วยงาน สามารถเลือกรายการทั้งหมด 
เพื่ออนุมัติภายในครั้งเดียวได้ ดังรูป

2. ค้นหา

3. คลิก
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การอนุมัติย้ายหน่วยงาน (ต่อ)

4. เมื่อด าเนินการเลือกข้อมูลทั้งหมดแล้วให้ด าเนินการคลิกที่ปุ่ม             เพื่ออนุมัติข้อมูล 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอว่า “อนุมัติย้ายหน่วยงานส าเร็จ” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” ดังรูป 

4. อนุมัติ

5. ตกลง
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การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ
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รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ

1. รายงาน

1. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก คลิกที่เมนู “รายงาน” โปรแกรมจะแสดงปรากฏหน้าจอรายงาน ให้
คลิกที่ “รายงานข้อมูลผู้มีสิทธ”ิ ดังรูป

2. รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ
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รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ (ต่อ)

2. เมื่อเลือกเมนู “รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ ”แล้ว ให้ใส่ “เลขประจ าตัวประชาชน” 
หรือ “ชื่อ – นามสกุล” แล้วคลิก “ค้นหา” ดังปรากฏตามภาพด้านล่าง

1. เลขประจ าตัวประชาชน

2. ชื่อ – นามสกุล

3. สถานะ

4. คลิก “ค้นหา”
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รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ (ต่อ)

3. หน้าจอแสดง รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ ดังรูป

1111111111111 สุภำพ สปสช

2222222222222 สุขภำพ สปสชเขต

3333333333333 กกกก กกกกกก

4444444444444 ขขขข ขขขขขขขข

5555555555555 คคคคค คคคคคคคค

สุขภำพดี   สปสช

สุขภำพดี   สปสช

สุขภำพดี   สปสช

สุขภำพดี   สปสช

สุขภำพดี   สปสช

หมายเหตุ : สถานะต้องเป็น “ผู้มีสิทธิ อปท.” โรงพยาบาลจะมองเห็นข้อมูล ให้ผู้มีสิทธิด าเนินการ
ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงได้ แต่ถ้าขึ้นว่า “รอนายทะเบียนอนุมัติ” ให้นายทะเบียนด าเนินการอนุมัติ
สิทธิ และ “รอการประมวลผลของข้อมูล” โปรแกรมก าลัง Update ข้อมูล (สิทธิจะเกิดตามรอบ)
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ปรับปรุงข้อมูลบุคคล ใช้ในกรณี ชื่อสกุล ไม่ตรงกับฐานข้อมูล

1. คลิกที่เมนู “ปรับปรุงข้อมูลบุคคล” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

1. ปรับปรุงข้อมูลบุคคล
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ปรับปรุงข้อมูลบุคคล (ต่อ)

2. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน ของบุคลากรที่ต้องการแก้ไข  แล้วคลิก “ค้นหา”ดังรูป

1111111111111

1111111111111
สุขภำพ สปสช

2.เลขประจ าตัวประชาชน

3.แสดงรายละเอียด
บุคคล

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแจ้งผลการ
ปรับปรุงข้อมูลว่า “บันทึกข้อมูลเพ่ือรอการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว” ดังรูป

หมายเหตุ การปรับปรุงข้อมูลจะถูกปรับปรุงในวันถดัไป โดยอ้างอิงข้อมูลบุคคลจากทะเบียน
ราษฎร์ 4.คลิก ปรับปรุงข้อมูลบุคคล
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เมื่อ Login เข้าสู่ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
ให้เลือกที่เมนู “แจ้งค าร้องขอเบิกค่ารักษา”

ขั้นตอนการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยใบเสร็จ
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ขั้นตอนการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยใบเสร็จ (ต่อ)

บันทึกข้อมูลการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล ตามใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ดังรูป 

1. เลขบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับการ
รักษา
2. ชื่อ – นามสกุล (ขึ้นอัตโนมัติ)
3. หน่วยบริการจังหวัด
4. หน่วยบริการอ าเภอ
5. หน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา
6. วันที่เข้ารับการรักษา
7. ประเภทผู้ป่วย
8. ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะที่เบิกได้ : 
ตรวจสอบตามกระทรวงการคลังก าหนด
9. ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด : เป็น
ยอดรวมของใบเสร็จ

1

2
3
4

5
6

7

8
9
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กรณีใบเสร็จเกิน 1 ปี ของ
ใบเสร็จ ให้คลิกช่อง  ตาม

ภาพด้านล่าง 
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การค้นหาและการแก้ไขเลขที่ค าร้อง

เมื่อเลือกเมนูค้นหาข้อมูลรายการขอเบิก  หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง  จากนั้น
ให้เลือกที่ “สถานะ” โดยเลือกสถานะเป็น “แสดงทั้งหมด”  และกดปุ่ม “ค้นหา”
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ระบบ แสดงรายละเอียด ตามเงื่อนไขในการค้นหา ในกรณีที่ต้องการดู
รายละเอียดเพิ่มเติมให้กดปุ่ม  

131
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กรณีที่เลขที่ค าร้องมีสถานะ “ไม่อนุมัต”ิ และ “ส่งค าร้องขอเบิก” เพียง 2 สถานะ
เท่านั้น ที่จะสามารถแก้ไขได้  โดยกดปุ่ม “แก้ไข” และบันทึกเข้ามาอีกครั้ง 



การตรวจสอบรายงานงวดรายงาน, รายงานบุคคล,

รายงานการโอนเงิน

โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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การออกรายงานและความหมายของเลขงวดการโอนเงิน

งวดรายงาน ความหมาย รอบการตัดข้อมูล
RCPLGOYY-MM-PZZ งวดของรายงานที่ สปสช. พิจารณาจ่ายชดเชย ส าหรับ

ข้อมูลที่ส่งเบิกในระบบปกติ ซึ่งจะใช้ในข้อมูลที่ส่งเบิกใน
เมนู “แจ้งค าร้องขอเบิกค่ารักษา” 

เดือนละ 2 ครั้ง  ทุกวันที่ 16 และ
1 ของทุกเดือน

LRCPLGOYY-MM-PZZ งวดของรายงานที่มีการส่งเบิกล่าช้า ส าหรับข้อมูลที่ส่งเบิก
ในเมนู “แจ้งค าร้องขอเบิกค่ารักษาล่าช้า”

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 20 ของ
ทุกเดือน

ARCPLGOYY-MM-PZZ งวดที่มีการขออุทธรณ์จ่ายเพิ่มจากงวดที่เคยจ่ายไปแล้วใน
งวดปกติ ส าหรับข้อมูลที่ส่งในเมนู “แจ้งค าร้องอุทธรณ์”

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของ
ทุกเดือน 

RRCPLGOYY-MM-PZZ เลขงวดที่มีการเงินคืนจากงวดที่เคยจ่ายไปแล้วในงวดปกติ 
ส าหรับข้อมูลที่ส่งในเมนู “แจ้งค าร้องคืนเงิน”

เดือนละ 3 ครั้ง ทุกวันที่ 10 , 20  
และ 30 หรือ 31 ของทุกเดือน

ชื่องวดรายงาน ระหว่างรายงานการโอนเงิน และรายงาน Statement จะต้องตรงกันเสมอ
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ความหมายของเลขงวดมีดังนี้ 



ตรวจสอบรายงานการโอนเงินทั้งหมดจากสปสช.

ให้เลือกที่รายงานการโอนเงินกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยใบเสร็จตามหน่วยงาน

1

2
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การดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการโอนเงิน

ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ “หนังสือแจ้งการโอนเงิน” ซึ่ง สปสช. ส่งให้ในระบบที่เป็นไฟล์ pdf. 

3
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หนังสือแจ้งการโอนเงินทั้งหมดจากสปสช.

ฉบับ 1 ฉบับ 2
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หนังสือแจ้งการโอนเงินทั้งหมดจากสปสช.

ฉบับ 3 อปท.เมื่อได้รับเงินโอน ด าเนินการ ดังนี้
1.ออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับ สปสช. ตาม
จ านวนเงินที่ระบุในหนังสือ
2.แนบหนังสือแบบตอบรับเงนิโอนคา่บริการ
ทางการแพทย์ พร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ 
สปสช.

จัดส่งหลักฐานกลับมาที่
ส านักการเงินและบัญชีกองทุน
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ
อาคารรวมหน่วยงานราชการ(ตึก B)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
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การตรวจสอบรายงานรายบุคคล

140

คลิก



รายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณีส ารองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายเดือน (Statement)
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ตัวอย่างรายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณีส ารองจ่ายของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (Statement)
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การออกใบเสร็จภายหลังได้รับการโอนเงิน

1. ออกใบเสร็จในการรับเงิน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

2. ระบุรายการแสดงรายละเอียดการรับเงิน เช่น ล าดับเลขที่งวด (RCPLGO…….) ล าดับครั้ง เพื่อการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องตรงกัน 

3. จัดส่งหนังสือ แบบตอบรับเงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งแนบใบเสร็จรับเงิน
ฉบับจริงส่งมายังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ฉบับส าเนาเก็บไว้ส าหรับการ
ตรวจสอบ 

# ส าเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบข้อมูล
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แนวทางการปฎิบัติการอุทธรณ์หลังการจ่ายชดเชย(ขอเบิกเพิ่ม)
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์



เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ ให้เลือกที่เมนู   “ แจ้งค าร้องอุทธรณ์”
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กรอกข้อมูล “เลขที่ค าร้องที่ขออุทธรณ์” ซึ่งเป็นเลขที่ค าร้องที่ต้องการขออุทธรณ์เบิก
จ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมในระบบ จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือค้นหาเลขที่ค าร้องที่
ต้องการขออุทธรณ์หรือ กดปุ่ม “ล้างข้อมูล” เพ่ือด าเนินการค้นหาเลขที่ค าร้องใหม่
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ในกรณีที่บันทึกเลขที่ค าร้องผิดพลาด ระบบจะด าเนินการแจ้งเตือน และให้
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- ในกรณีที่ระบบแจ้ง “ไม่พบข้อมูลเลขที่ค าร้องที่ขออุทธรณ์” หมายถึง 
เลขที่ค าร้อง ที่บันทึกนั้น ไม่เคยได้รับการพิจารณาจ่ายชดเชย ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลเลขที่ค าร้องว่ามีการจ่ายชดเชยในเลขที่ค าร้องดังกล่าว
หรือไม่ 
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กรณีค้นหาเลขที่ค าร้องไม่ถูกต้องระบบ จะแสดง POP UP เพ่ือแจ้งให้ตรวจสอบ
- กรณีบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน
- กรณีที่ไม่พบเลขที่ค าร้องที่ค้นหา



กรณีค้นหาเลขที่ค าร้องไม่ถูกต้องระบบ จะแสดง POP UP เพื่อแจ้งให้
ตรวจสอบ

- กรณีบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน
- กรณีที่ไม่พบเลขที่ค าร้องที่ค้นหา
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กรณีที่พบรายการข้อมูลและสามารถด าเนินการแจ้งค าร้องไดน้ั้นระบบจะท า
การแสดงข้อมูลดังนี้
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ระบบจะเปิดให้การแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้

– สถานพยาบาล ให้เลือก หน่วยบริการจังหวัด>หน่วยบริการอ าเภอ>หน่วยบริการที่
เข้ารับการรักษา (เป็นแบบเลือกรายการข้อมูลจากข้อมูลที่ระบบมีเตรียมไว้ให้ ) 

– ประเภทผู้ป่วย นอก กรณีที่เป็นการรักษาที่ไม่ต้องนอนพัก ณ  สถานพยาบาล

ประเภทผู้ป่วย ใน กรณีที่เป็นการรักษาที่ต้องนอนพักค้างคืน ณ สถานพยาบาล

แก้ไขจ านวนเงิน 

– จ านวนเงินที่ ขอเบิกเพิ่มให้บันทึก จ านวนเงินที่ต้องการขอเบิกเพ่ิมเติม ซึ่งยอด
รวมของค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้และจ านวนเงินที่ขอเบิกเพิ่ม จะต้องมียอดรวม
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด

– ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมดซึ่งจะต้องมีจ านวนเงิน มากกว่าหรือเท่ากับยอดรวม
ของค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้และจ านวนเงินที่ขอเบิกเพ่ิม 

– เอกสารแนบ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม
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ระบบจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่าการบันทึกรายการแก้ไขนั้นเรียบรอ้ยแล้วหลังจากนั้นให้กดปุ่ม“ตกลง” 

151

จากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่มีการบันทึกข้อมูล หากต้องการยืนยันข้อมูล
ให้กดปุ่ม “บันทึก” 



เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ ให้เลือกที่เมนู   “ ค้นหาค าร้องอุทธรณ์”
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เมื่อเลือกเมนู “ค้นหาค าร้องอุทธรณ์” หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง จากนั้นให้เลือกที่ 
“สถานะอุทธรณ์” โดยเลือกสถานะเป็น “แสดงทั้งหมด” และกดปุ่ม “ค้นหา” 
ความหมายของสถานะ “แสดงทั้งหมด” หมายถึง ข้อมูลที่มีการขออุทธรณ์ทั้งหมด 

“ส่งค าร้องอุทธรณ์” หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสปสช. 
“ไม่อนุมัติข้อมูลอุทธรณ์” หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาของสปสช. 
“อนุมัติข้อมูลอุทธรณ์” หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาของสปสช. 



ระบบจะแสดงให้เห็นข้อมูลรายการขออุทธรณท์ั้งหมด โดยสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมในการบันทึกข้อมูลได้ที่ 
- ในกรณีที่มีการโอนเงิน หรือมีการออกรายงานการจ่ายเงินแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูล
เลขงวดรายงานให้ทราบ 
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ระบบจะแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกในการขออุทธรณ์ 
- กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดให้ด าเนินการยกเลิกรายการที่ขออุทธรณ์ และ
ด าเนินการท ารายการใหม่อีกครั้งโดยกดปุ่ม “ยกเลิกรายการ” 
- กรณีที่ต้องการตรวจสอบประวัติการขออุทธรณ์ของเลขที่ค าร้องดังกล่าวให้กดที่ปุ่ม 
“ประวัติการอุทธรณ์” 



แนวทางการปฎิบัติการขอคืนเงิน

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสปสช.



เลือกเมนู “แจ้งค าร้องขอคืนเงิน” เพ่ือด าเนินการท ารายการขอคืนเงิน

1. แจ้งค าร้องอุทธรณ์คืนเงิน 2. ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 
หรือ เลขที่ค าร้อง จากนั้นให้
กดปุ่ม “ค้นหา” 
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3. ระบบจะแสดงรายละเอียดเลขที่ค าร้อง , รหัสประจ าตัวประชาชน , ชื่อ – นามสกุล 
, วันที่เข้ารับบริการ , หน่วยบริการ , จ านวนเงินขอเบิก และจ านวนเงินอนุมัติ 
จากนั้นให้กดปุ่ม        เพ่ือเพิ่มรายการ 

3. เพิ่มรายการ

การอุทธรณ์คืนเงิน
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4. ให้บันทึกจ านวนเงินที่ต้องการขอคืน “จ านวนเงินคืน” ให้สอดคล้องกับ “จ านวน
เงินท้ังหมด” และ “จ านวนเงินที่ได้รับคงเหลือ” ระบุ “สาเหตุการคืนเงิน” ตามกรณี
ต่างๆ จากนั้นให้กดปุ่ม “ยืนยัน” ดังรูป

4
5

6

การอุทธรณ์คืนเงนิ
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การระบุสาเหตุในการคืนเงิน

ให้ระบุ “สาเหตุการคืนเงิน” ตามกรณีต่างๆ ดังภาพ

160

1 ส่งเบิกซ้ าซ้อนกับที่เคยส่งเบิกมาแล้ว 
2 บันทึกจ านวนเงินขอเบิกเกินอัตราที่
ก าหนด 
3 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย 
4 เอกสารขอเบิกไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน เช่น 
เป็นใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล ,ใบแสดง
รายการค่ารักษาฯ, เอกสารอื่นๆ 
5 อื่นๆ ระบุ................................................ 



ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดที่มีการเพิ่มข้อมูล ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตรวจสอบข้อมูล
และบันทึก “เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่” เพื่อใช้ในการประสานงาน
– กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลและต้องการแก้ไขให้เลอืกที่ปุ่ม 

– กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลและต้องการยกเลิกให้เลือกที่ปุ่ม 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยันส่งเลขที่ค าร้องขอคืนเงิน”
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                         AR101

        .                                            
                             

                     

เมื่อกดปุ่ม “ยืนยันส่งค าร้องขอคืนเงนิ” โดยหากต้องการพิมพ์เอกสารให้ท า
การกดปุ่ม “ต้องการพิมพ์เอกสาร” หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อด าเนินการ
ยกเลิกรายการ

         

                     

         

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการคืนเงิน
แล้วให้สั่งพิมพ์เอกสารออกจาก
ระบบโดยกดปุ่ม 
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ระบบจะแสดงเงื่อนไขให้ค้นหาเลขทีค่ า
ร้องคืนเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 
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จากนั้น ให้สั่งพิมพ์ “แบบฟอร์มการคืนเงิน” โดยใช้เมนู “ค้นหาค าร้องขอคืนเงิน” 

คลิก
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ระบบจะแสดงรายการเลขที่ค ารอ้งคืนเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
▪ กดปุ่ม      เพื่อแสดงรายละเอียดค ารอ้งขอคืนเงนิโดยระบบจะแสดงข้อมูลรายการขอคืนเงิน 
▪ กดปุ่ม      เพื่อแก้ไขค าร้องขอคืนเงิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ สั่งพิมพ์เอกสาร เท่านั้น 
▪ กดปุ่ม      เพื่อยกเลิกค าร้องขอคืนเงิน ซ่ึงจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะกรณีที่ยงัไม่ สั่งพิมพ์เอกสาร เท่านั้น 
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ภาพแสดงรายละเอียดในแต่ละเลขที่ค ารอ้งคืนเงนิ 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลกำรคืนเงินแล้วให้สั่งพิมพ์เอกสำรออกจำกระบบโดยกดปุ่ม 

คลิก



การสั่งพิมพ์เอกสาร 
เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารแล้ว อปท.จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคืนเงินได้
อีก หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคืนเงินภายหลังจากพิมพ์เอกสารแล้ว 
จะต้องประสานงานมายังสปสช.เพ่ือแจ้งยกเลิกข้อมูลดังกล่าวทาง e-mail: 
premwadee.w@nhso.go.th และหลังจาก สปสช.ด าเนินการยกเลิกข้อมูลให้แล้ว 
อปท. จะต้องบันทึกข้อมูลแจ้งการคืนเงินในรายดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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ตัวอย่าง : แบบฟอร์มขอคืน
เงินกรณีส ารองจ่ายของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
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การโอนเงินเข้าบัญชี

• ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการโอนเงนิ คืนให้กับสปสช. โดยมีขั้นตอนการโอนเงนิคืนดังนี้

• อปท.สั่งจ่ายเช็ค ในนาม "กองทุนสวัสดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(อปท.)" เท่านั้น 

• โอนเงินเข้าคืนให้กับส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยน าเข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารB) ชื่อบัญชี 
“กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)” เลขที่บัญชี 
02-002-8-04827-8 (บัญชีออมทรัพย์) 

• ธนาคารกรงุไทย สาขาศูนยร์าชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี “กองทุนสวัสดิการรกัษาพยาบาล
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)” เลขที่บัญชี 955-0-17298-8 (บัญชีออมทรัพย์) 

หมายเหตุ : การโอนเงินระหว่างภาครัฐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกบัธนาคารได้ ทั้งน้ี กรณีท่ีไม่สามารถ
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ หน่วยงาน อปท. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
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การส่งหลักฐานการโอนเงิน

ให้น าหนังสือแจ้งการโอนเงินคืนที่ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมหลักฐานการคืนเงิน
(ส าเนาเอกสารการโอนเงิน) ด าเนินการจัดส่งเอกสารมาที่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ตามที่อยู่ดังนี้

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ 

“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550” 

ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ    10210
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บ 
Update ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่

http://saraburi.nhso.go.th : สปสช.เขต 4 สระบุรี
Facebook :เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสทิธอิปท.เขต4 สระบุรี

เว็บ ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง : 
http://welcgd.cgd.go.th/wel/searcheqpandmed.jsp
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สรปุการด าเนินงาน

จัดท าทะเบียนคุมพัสดุครภุัณฑ์ในส านักงาน

สปสช. ขอตรวจเช็คพัสดุครภุัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง (พฤศจิกายน)

ใช้งานระบบทะเบียน อปท. ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card) 
เริ่ม 1 ตุลาคม 2561

ก าหนดการยืมไม่เกิน 5 ปี (ถึง 30 กันยายน 2564)

ช ารุด แจ้งมาที่ สปสช. เขต 4 สระบุรี

เปลี่ยน “ผู้ปฏิบัติงาน” ท าหนังสือราชการส่งมายังสปสช. เขต 4 สระบุรี
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ข้อมูลเบิกจ่ายในระบบใบเสร็จ



ข้อมูล :  จ านวนใบเสร็จและเงินจ่าย ปี 2557-2561

หมายเหต ุขอ้มลูตามวนัสง่ ณ 30 กนัยายน 2561
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ปีสง่ขอ้มลู

บรกิาร

จ านวน (คร ัง้) รอ้ยละ

เบกิจา่ยตรง ใบเสร็จ เบกิจา่ยตรง ใบเสร็จ

2557 1,711,996 233,781 88 12

2558 2,179,393 224,344 91 9

2559 2,505,213 193,707 93 7

2560 2,710,786 173,294 94 6

2561 2,729,617 164,203 94 6

Grand 
Total

11,837,005 989,329 92 8

การเบิกจ่ายใบเสร็จ เทียบกับเบิกจ่ายตรง ปี 2557-2561

หมายเหต ุขอ้มลูตามวนัสง่ ณ 30 กนัยายน 2561
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  ุ ใ    ็  ถ   ไ    ุ          ุ                
ใ     ็ ใ     ็        

          ไ    ุ           
PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB  PROB        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100
นนทบรีุ - - - - - - 2 - - - - - - 3 45 35,737 50   0.14
ปทมุธานี 1 1 - - - - 8 - - - 1 - 2 44 62 23,306 119   0.51
พระนครศรีฯ 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - - 15 85 26,580 104   0.39
อา่งทอง 1 - 1 - - 1 - - - - - - - 14 17 6,651 34   0.51
ลพบรีุ 2 - 1 - 1 1 2 - - - - - - 16 43 12,009 66   0.55
สิงหบ์รีุ - - - - - - - - - - - - - 2 9 4,716 11   0.23
สระบรีุ 1 - 3 - - 4 7 - - - - - - 24 44 14,516 83   0.57
นครนายก - - - - 1 - 17 - - - - - - 15 11 6,103 44   0.72

Total 6 1 6 0 3 6 36 0 0 0 2 0 2 133 316 129,618 511   0.39

       
     ุ    ญั  

    ๆ
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จ านวนใบเสร็จรอพิจารณา ถึง 17 ตุลาคม 2561

เขต
เดอืนทีส่ง่เบกิ
กย. 2561

เดอืนทีส่ง่เบกิ
ตค. 2561

จ านวนใบเสรจ็

เขต 1 เชยีงใหม่ - 400 400
เขต 2 พษิณุโลก - 63 63
เขต 3 นครสวรรค์ - 41 41
เขต 4 สระบุรี 274 520 794
เขต 5 ราชบุรี 1 33 34
เขต 6 ระยอง 173 419 592
เขต 7 ขอนแกน่ 290 255 545
เขต 8 อุดรธานี - 17 17
เขต 9 นครราชสมีา - 161 161
เขต 10 อุบลราชธานี - 10 10
เขต 11 สรุาษฎรธ์านี - 72 72
เขต 12 สงขลา - 15 15

Grand Total 738 2,006 2,744
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กรมบญัชีกลาง

ส านักงานประกนัสงัคม (สปส.)

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.)

02-1277000

1506

1330

1186

ตรวจสอบสิทธิ : 1330

Help desk : 1330 กด 5 กด 1 หรือ 3    ,0982797677
สปสช.เขต 4 สระบุรี  รดา  จันทร์ชื่น  : 036-213205 ต่อ 5276   Mail: rada.j@nhso.go.th
การส่งเบิกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล : ผู้ป่วยใน,อุธรณ์ทุกกรณี 
นางปุณิกา ธนัชชาวณิชยกุล  โทรศัพท์มือถือ  : 092-2812603

ติดต่อประสานงาน

mailto:rada.j@nhso.go.th

