
การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท.

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรบับริการ
อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั้งการ บูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รบัจาก
ระบบประกันสุขภาพต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน

ที่มาและความส าคัญ



 ส่งเสริมจัดระบบให้ได้รับบรกิารสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับความจ าเป็นด้านสุขภาพ

 ลดปัญหาการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อปท. โดยเฉพาะในโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง

 ลดภาระค่าใช้จ่ายของ อปท.ขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลน้อย ส่งผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงานพัฒนาท้องถิน่มากขึ้น

 สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ขวัญและก าลังใจให้ผูป้ฎิบัติงานเพือ่ประชาชน

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน



การจัดการระบบเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ประกอบด้วย

1. ระบบฐานทะเบียนผู้มีสิทธิ
2. ระบบทะเบียนเบิกจ่ายตรง 
3. ระบบการขอรับการชดเชยและการจ่ายเงิน กรณีเบิกจ่ายตรง และกรณี
ส ารองจ่ายตามใบเสร็จ
4. ระบบตรวจสอบหลังจ่าย( Audit)
5. ระบบคุ้มครองสิทธิผู้มีสิทธิและระบบช่วยเหลือ  (Help Desk ,1330)
6.  ระบบข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลสภาวะสุขภาพของผู้มีสิทธิ



แนวคิดในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

การสร้างเสริมป้องกันโรค

• การสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน
โรค และการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีที่จ าเป็นและ
เหมาะสม

การรักษาพยาบาล

• เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นคืนสภาพ 
หายจากความเจ็บป่วย โดย
การรักษาพยาบาล   ที่เป็น
มาตรฐาน มิใช่การทดลอง/
วิจัย



แนวปฏิบัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ



เบิกจ่ำยตรง

การจา่ยเงนิสด
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การเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ



ฐานทะเบียน
สปสช.

ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
ที่โรงพยาบาลของรัฐ

บัตรประจ าตัวประชาชน
สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 
7 ปี)   

ตรวจสอบ
สิทธิ

วันที่ 4 สิทธิเบิกจ่ายตรง วันที่ 18

ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
วันที่ 4 – 18 ของเดือน

ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
วันที่ 18 ของเดือน – 3 ของเดือนถัดไป



การเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง
• ผู้ป่วยนอก

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 ผู้ป่วยต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาล 

 กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สามารถเข้ารับบริการได้ในกรณีฉุกเฉิน

 หากผู้ป่วยยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิใหส้ ารองจ่ายและน าใบเสร็จไปเบิกที่ต้นสังกัด (ยกเว้น
กรณีเบิกยากลุ่มที่ต้องขออนุมัติก่อนการใช้ยา ไม่สามารถเบิกในระบบใบเสร็จได้)

• ผู้ป่วยใน
• กรณทีี่ผู้ป่วยยังไม่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงหรอืไม่มีฐานข้อมูลสิทธิในระบบการตรวจสอบสิทธิ 

ให้ผู้มีสิทธิใช้หนังสือรับรองสิทธิ ยื่นที่สถานพยาบาลแทนการเบิกจ่ายตรง



กรณีไม่มีข้อมูลสิทธิ

บนเว็บตรวจสอบ

สิทธิ 

ไม่สามารถลงทะเบียนเบิกจ่าย

ตรง 

กรณีผู้ป่วยนอก

-เก็บเงิน

-ออกใบเสร็จ

กรณีผู้ป่วยใน

-ใช้หนังสือรับรองสิทธิจากต้น

สังกัด
-บันทึกข้อมูลเบิกมาที่สปสช.

กรณีผู้ป่วยนอก

-น าใบเสร็จไปเบิกคืน (โดยติดต่อ

ที่นายทะเบียนหน่วยงานต้นสังกัดของ

ตนเอง)

กรณีผู้ป่วยใน

-รับบริการโดยไม่ต้องส ารองจ่าย
-แ จ้ ง ข อ ล ง ท ะ เ บี ย น สิ ท ธิ อ ป ท .ที่

หน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง

แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ อปท.



ข้อมูลสิทธิอปท. ข้อมูลเบิกจ่ายตรง สถานพยาบาล ผู้มีสิทธิ

กรณีมีข้อมูลสิทธิบน

เว็บตรวจสิทธิ

-ไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายตรงใน

โปรแกรม NHSO Client

หรือ

-มีข้อมูลเบิกจ่ายตรงใน

โปรแกรม NHSO Client

แต่เข้ารับการ

รักษาพยาบาลไม่ตรง

สถานพยาบาลที่

ลงทะเบียนไว้

กรณีผู้ป่วยนอก

-ขอเลขอนุมัติ(กรณีอุบัติเหตฉุุกเฉิน)

กรณีผู้ป่วยใน

-ขอเลขอนุมัติทุกครั้ง

โดยทั้ง 2 กรณี

-ให้บริการโดยไม่เก็บเงิน

-บันทึกข้อมูลเบิกมาที่ สปสช.

-ให้บริการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง

ตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิ 

-เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง

ส ารองจ่าย
-แจ้งขอลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงตาม

ความประสงค์

-เกิดสิทธิเบิกจ่ายตรงตามรอบทุก

วันที่ 4 และ 18 ของเดือน

กรณีมีข้อมูลสิทธิบน

เว็บตรวจสอบสิทธิ

-มีข้อมูลเบิกจ่ายตรงและ

รักษาในสถานพยาบาลที่

ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง

กรณีผู้ป่วยนอก

-ใช้เลขอนุมัติเดิมที่ลงทะเบียนไว้

กรณีผู้ป่วยใน

-ขอเลขอนุมัติทุกครั้ง

เข้ารับบริการโดยไม่ต้องส ารอง

จ่าย



การเบิกในระบบใบเสร็จรับเงิน

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



การแต่งตั้งนายทะเบียนตามระเบียบ มท. 57

นายทะเบียน

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและเจ้าหน้าที่การเงนิ 

ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

แต่งตั้ง - งานบุคคล
- งานคลัง 



เบิกใบเสร็จได้

• เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกทั่วไป
• กรณีเข้ารับบริการกรณีฉุกเฉินที่สถานพยาบาล

ของเอกชนเป็น ผู้ป่วยใน
• ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (กรณีเข้า

รับบริการในสถานพยาบาลเอกชนต้องมีการส่ง
ตัว)

• กรณตีรวจสุขภาพประจ าปี(เฉพาะเจ้าของสิทธิ
เท่านั้น 

• ส่วนต่างจากสิทธิประกันสังคม 

เบิกใบเสร็จไม่ได้

• กรณีเข้ารับบริการสถานพยาบาลของรัฐ กรณี
ผู้ป่วยใน (อนุโลมในกรณีที่ไม่สามารถเบิกใน
ระบบเบิกจ่ายตรงได้ และต้องชี้แจงเป็นกรณี) 

• กรณี เข้ า รับบริ การกรณีฉุ ก เฉินที่ สถาน 
พยาบาลของเอกชน เป็นผู้ป่วยนอก 

• ยากลุ่มที่ต้องขออนุมัติก่อนการใช้ยา 
• ค่าพาหนะส่งต่อ
• ยาคุมก าเนิด(วางแผนครอบครัว)
• ยาวิตามิน (มิใช่การรักษา)

การเบิกจ่ายในระบบใบเสร็จรับเงิน



การเบิกจ่ายในระบบใบเสร็จรับเงนิ

• บทบาทในการตรวจสอบของ หน่วยงานอปท.
– การรับรองการมีสิทธิ ของผู้รับบริการ 

• ผู้รับบริการ(เจ้าของใบเสร็จ)  มีสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่เข้ารับบริการ

– การรับรองการส่งเบิกของผู้มีสิทธิ 
• ผู้มีสิทธิส่งใบเสร็จ เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลทันในระยะเวลาที่ก าหนด

– การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้
• ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ให้เป็นไปตามระเบียบก่อนการส่งเบิก

• บทบาทในการด าเนินงานของ สปสช.
– ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้

– ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบกับใบเสร็จรับเงิน 



การตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน

เอกสารใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก
สถานพยาบาลนั้น ต้องระบุ

• ชื่อสถานพยาบาล,ชื่อผู้ป่วย,เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน,วันที่เข้ารับบริการ/
วันที่ออกใบเสร็จ, รายการค่า
รักษาพยาบาล,จ านวนเงินและ 
ลายมือชื่อผู้รับเงิน อย่างครบถ้วน

เอกสารที่ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารอื่นๆซึ่งมีลักษณะรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ
ใบเสร็จรับเงินเช่น

• ใบรับรองค่ารักษาพยาบาล,ใบแจ้งค่า
รักษาพยาบาล ,ใบสรุปรายการ  เป็นต้น ซึ่งเป็น
เอกสารที่สถานพยาบาล แจ้งให้ทราบถึง
รายละเอียดการเข้ารับบริการในครั้งนั้น ซึ่ง
เอกสารดังกล่าว จะไม่มีการระบุ ลายมือชื่อผู้รับ
เงิน   



เกณฑ์การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินก่อนการส่งเบิก
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลกับใบเสร็จรับเงิน 

• ตรวจสอบชื่อสกุล /วันที่เข้ารับบริการ / ประเภทผู้ป่วย / จ านวนเงินรวม / จ านวนเงินที่เบิกได้
• ตรวจสอบเอกสารแนบ เพิ่มเติม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น

• กรณีผู้ป่วยเบิกค่ารถเข็น ให้ตรวจสอบใบรับรองจากแพทย์
• กรณีเบิก รายการอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายสูง ต้องขออนุมัติก่อนการรักษา

• รหัสรายการ 1201 เครื่องกระตุ้นสมองผ่านประสาทสมองเสน้ที่สิบ (Vagal nerve stimulator) พร้อมอุปกรณ์  
ราคาชุดละ  900,000 บาท

• รหัสรายการ 1202 ชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation set) ราคาชุดละ 800,000
บาท

• รหัสรายการ 2405 ชุดประสาทหูเทียม (Cochlear implant)/ชุดประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง (Brainstem 
implant) ราคาชุดละ 850,000 บาท

• ตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย



ต้นสังกัดเดิม ต้นสังกัดใหม่ สปสช.

ค าสั่งการย้ายต้นสังกัด ตรวจสอบเอกสารการย้ายต้นสังกัด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการย้าย
หน่วยงานผ่านระบบเมนู “ย้าย
หน่วยงาน(ปลายทาง)”

ประมวลผลตามรอบเวลา 
11.00 น. และ 15.00 น.

รายงานผลการตรวจสอบรับแจ้งผลการตรวจสอบ 
ผ่าน ระบบเมนู “รายงาน”
(รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ)

นายทะเบียนด าเนินอนุมัติผ่าน
ระบบเมนู “อนุมัติย้ายหน่วยงาน”

กำรย้ำยหน่วยงำน อปท. 



การเบิกจ่ายระบบใบเสร็จรับเงิน



ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน

สปสช. โอนเงินให้ต้นสังกัดภายใน 25 วัน
นับจากวันตัดยอดออก Statement (ตัดข้อมูลทุก 15 วัน)

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม ( สปสช. ) ก าหนด

- สปสช. ตัดยอดออก Statement เดือนละ 2 ครั้งทุก
กลางเดือนและสิ้นเดือน ของทุกเดือน
หมายเหตุ กรณีล่าช้าตัดยอด Statement เดือนละ 1 ครั้ง
ทุกวันที่ 20 ของเดือน

 สถานพยาบาลที่รักษา
 ชื่อ-สกุลของผู้ป่วย อายุ เพศ
 ว/ด/ป ที่เข้ารับการรักษา
 จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล
 ไฟล์รูปภาพใบเสร็จรับเงิน 



การด าเนินการก่อนส่งเบิก
1. ผู้มีสิทธิมีการส ารองจ่ายเงินและได้รับใบเสร็จจากหน่วยบริการ ให้ผู้มีสิทธิน าใบเสร็จดังกล่าวมาท า

เรื่อง
- แจ้งขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบร.บ.๓ 

) โดยให้ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจ ลงนาม 
-หลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส ารอง

จ่ายเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลไปจริงทุกประการ” ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

2.   ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบว่าผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น   และลงลายมือ
ชื่อรับรองในแบบ ร.บ.๓

3.  หน่วยงานคลังตรวจสอบตรวจสอบการมีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ประเภท และอัตราที่ก าหนดไว้



4. นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของแบบ ร.บ.๓ และใบเสร็จรับเงิน หากถูกต้องให้
บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายผ่าน website สปสช.โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร
- scan แนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการใช้ยา และไฟล์ที่แนบต้องมี
ขนาด    ไม่เกิน ๒ MB. และต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล doc, docx, pdf, jpg, gif, png เท่านั้น

การบันทึกข้อมูลการเบิกในแต่ละครั้ง สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกของผู้ป่วยรายเดียวกันที่ ใช้บริการใน ว/ด/
ป เดียวกัน (ดูจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน) และใน สถานพยาบาลเดียวกันเท่านั้น โดยอาจจะมีใบเสร็จมากกว่า ๑ 
ฉบับได้ เช่นเป็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ๑ ฉบับ และใบเสร็จค่าชันสูตร ๑ ฉบับ

1 ฎีกา : 1 คน : 1 วัน : 1 รพ.
 ส่งหลักฐานทั้งหมดคืนให้กับหน่วยงานคลังเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน

ให้ อปท.ตรวจสอบจ านวนเงินเบิกให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
และการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง



เกณฑ์การตรวจสอบใบเสร็จก่อนส่งเบิก

1. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลการส่งเบิก และตรงตามความเป็น
จริงในใบเสร็จ

2. ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557

3. ตรวจสอบความถูกต้องตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ในแต่ละหมวด     
ค่าใช้จ่าย ดังนี้



ประกาศก าหนดอัตราการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
หมวด หนังสือ ว. มีผล

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส 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

1 มกรำคม 2561 
1 มีนำคม 2561 เป็นต้นไป

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

ประกาศรายการยามะเร็ง 41 รำยกำรท่ีไม่สำมำรถเบิกจ่ำยตรงได้ ว. 34 ลว. 19 ม.ค. 2561 14 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป



กรณีส่งเบิกล่าช้า

กรณีปลดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแต่มีใบเสร็จค่า
รักษาพยาบาลเกิดขึ้น  และส่งเบิกในภายหลังเป็นระยะเวลา 1 
ปี ในกรณี เสียชีวิต กรณีที่ผู้มีสิทธิหมดวาระหรือเกษียณอายุ  
กรณีที่ผู้อาศัยสิทธิอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์และนายทะเบียนยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลของผู้อาศัยสิทธิดังกล่าวในระบบฯ     
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ให้เปิดบราวเซอร์ Internet Explorer(IE) หรือ Google Chrome โดยพิมพ์ 
www.nhso.go.th >> หัวข้อ บริการข้อมูล >>“บริการออนไลน์”

การ Log in ผ่าน หน้า Web Site หลักของสปสช. 
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งานทะเบียน “ข้อที ่13 โปรแกรมระบบทะเบียนบคุลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน” 



การ Log in ผ่านเว็บ portal

29
หน้า Web Site  Portal  พิมพ์ ::  http://portal.nhso.go.th/lgo/
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Log in เข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยใส่ Username/Password



การขอ Username /Password 

2
1
1 2



อปท.ส่งหนังสอืแบบฟอร์มขอ username & Password 
เข้าใช้งานโปรแกรม อปท. ไปยัง สปสช. เขตที่สังกัด



กรณีลืมรหัสผา่นหรือไม่สามารถเขา้ใช้งาน Username /Password ได้



สปสช. ขอความร่วมมือ โดยให้ท่านแก้ไขข้อมูลใบเสร็จรับเงินภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ใบเสร็จได้รับการ
พิจารณา จาก สปสช. ทั้งนี้ หากเกินเวลาที่ก าหนด จะต้องด าเนินการขออุทธรณ์เป็นหนังสือมายังสปสช. และ
ไม่สามารถท าการแก้ไข/อุทธรณ์ ในระบบได้



เมื่อ Login เข้าสู่ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแล้ว  ให้เลือกที่เมนู “แจ้งค ำร้อง
ขอเบิกค่ำรักษำ”

2. การบันทึกข้อมูลส่งเบิก (แจ้งค าร้องขอเบิกค่ารักษา)





หลักฐานเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

1 กรณีชื่ อ -สกุลไม่ตรงกับฐาน 

ข้อมูลของสปสช.

- ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

- ส าเนาทะเบียนสมรส

- ส าเนาสูติบัตร (กรณีในใบเสร็จระบุว่าเป็นบุตรของนาง/

นางสาว…………..)

2 กรณีมีการเบิกยานอกบัญชียา

หลักแห่งชาติ

- หนังสือรับรองเหตุผลและความจ าเป็นในการเลือกใช้ยานอก

บัญชียาหลักแห่งชาติของแพทย์ ตามเหตุผลข้อ A ถึง E (F 

ไม่สามารถเบิกได้)(หนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

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

เหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักเพื่อประกอบการเบิกจ่าย)



กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

3 กรณีที่ส่งเบิกค่าฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมที่

สถานพยาบาลของเอกชน

- หนังสือส่งตัวจากแพทย์สถานพยาบาลของรัฐเพื่อส่งตัวไปรับ

บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ สถานพยาบาลเอกชน

4 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

- ค่ายาสมุนไพร

- ค่าบริการฝังเข็ม

- ค่านวด

- ค่าอบไอน้ าสมุนไพร

- ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย หรือประเภท

เวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่ง

ใบรับรองแพทย์ต้องระบุถึง “ความจ าเป็นในการรักษาหรือ

ฟื้นฟูสมรรถภาพกรณีที่ต้องรักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”



กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

5 กรณีบุคคลในครอบครัวที่มี

สิทธิประกันสังคม

ต้องแนบหลักฐานรับรองจากประกันสังคมว่าเบิกจ่ายจากสิทธิประกันสังคมครบ

ตามที่ประกันสังคมก าหนดแล้ว และสามารถใช้สิทธิ อปท. เบิกส่วนต่างได้ (เข้ารับ

การรักษาในสถานพยาบาลรัฐ)
1. เบิกส่วนเกินการคลอดได้ทุกครรภ์ โดยเบิกส่วนที่เกินจาก 13,000 บาท (เริ่ม 20 
ต.ค.58)
2. กรณีค่าฟอกไตส่วนที่เกินจาก 1,500 บาท
3. กรณีการเบิกค่าวางเส้น vascular access ซ้ าภายใน 2 ปี
4. กรณีท าฟัน ส่วนเกินปีละ 900 บาท ใหเ้บิกจ่ายจากสิทธิ อปท. แต่ไม่เกินอัตราที่
ก าหนด  โดยให้เบิกจ่ายในระบบใบเสร็จ

6 ก ร ณี ที่ น อ น พั ก รั ก ษ า ตั ว

ประเภทผู้ป่วยใน ณ สถาน 

พยาบาลเอกชน

- ใบรับรองจากแพทย์ผู้รักษาของสถานพยาบาลเอกชน  ที่ระบุถึงความจ าเป็น

รีบด่วนในการเข้ารับรักษาพยาบาล

- ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ



กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

7 กรณีตรวจสุขภาพประจ าปี

(ได้เฉพาะผู้มีสิทธไิม่รวมครอบครัว)

- ใบแสดงรายการที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  ตามที่ กระทรวง     

การคลังก าหนด

**สามารถในระบบเบิกจ่ายตรงได้

8 กรณีท่ีมีการซื้ออวัยวะเทียมและ

อุปกรณ์ในการบ าบัดโรค ยา เลอืด

และส่วนประกอบ

ของเลือด  หรือส่งต่อเพื่อไปรับการ

ตรวจวินิจฉัยทางห้องทดลองหรือ

โดยวิธีการ เอ๊กซ์ เรย์อื่น  ที่ ไม่มี

จ าหน่ายหรือไม่อาจให้บริการได้ใน

สถานพยาบาลของรัฐ

ประกอบด้วยหลักฐานให้ครบทั้ง 3 รายการดังนี้

1. หนังสือรับรองจากแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลตามแบบ

ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด

2. ใบค าสั่งการรักษา (ใบสั่งยา) / ใบส่งตรวจทางห้องทดลอง / ใบส่งตรวจ

โดยวิธีการเอ๊กซ์เรย์ของแพทย์ผู้ตรวจรักษาจากสถานพยาบาลรัฐ

3. ใบเสร็จค่ายา / ใบเสร็จค่าส่งตรวจทางห้องทดลอง ใบเสร็จค่าเอ๊กซ์เรย์



เงื่อนไขการขออนุมัติก่อนการใชอ้วัยวะเทียม



4. การค้นหาและการแก้ไขเลขที่ค าร้อง

เม่ือเลือกเมนูค้นหาข้อมูลรายการขอเบิก  หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง  จากนั้นให้เลือกที่ 
“สถำนะ” โดยเลือกสถานะเป็น “แสดงทั้งหมด”  และกดปุ่ม “ค้นหำ”



ระบบ แสดงรายละเอียด ตามเงื่อนไขในการค้นหา ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้
กดปุ่ม  
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กรณีที่เลขที่ค าร้องมีสถานะ “ไม่อนุมัต”ิ และ “ส่งค าร้องขอเบิก” สามารถแก้ไขได้โดยกดปุ่ม 
“แก้ไข” และบันทึกเข้ามาอีกครั้ง 



การด าเนินการหลังภายหลังจากได้รับการโอนเงิน

การตรวจสอบรายงานงวดรายงาน/รายงาน
บุคคล /รายงานการโอนเงิน

การออกใบเสร็จรับเงินให้กับ สปสช.

การอุทธรณ์ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม 

การอุทธรณ์ขอคืนเงิน
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การตรวจสอบรายงานงวดรายงาน, รายงานบุคคล,

รายงานการโอนเงิน

โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



การออกงวดรายงานกรณีใบเสร็จ
งวดรายงาน ความหมาย รอบการตัดข้อมูล

RCPLGOYY-MM-PZZ งวดของรายงานที่ สปสช. พิจารณาจ่ายชดเชย ส าหรับข้อมูลที่
ส่งเบิกในระบบปกติ ซึ่งจะใช้ในข้อมูลที่ส่งเบิกในเมนู “แจ้งค า
ร้องขอเบิกค่ารักษา” 

เดือนละ 2 ครั้ง  ทุกวันที่ 16 และ 1
ของทุกเดือน

LRCPLGOYY-MM-PZZ งวดของรายงานที่มีการส่งเบิกล่าช้า ส าหรับข้อมูลที่ส่งเบิกใน
เมนู “แจ้งค าร้องขอเบิกค่ารักษาล่าช้า”

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 20 ของทุก
เดือน

ARCPLGOYY-MM-PZZ งวดที่มีการขออุทธรณ์จ่ายเพิ่มจากงวดที่เคยจ่ายไปแล้วในงวด
ปกติ ส าหรับข้อมูลที่ส่งในเมนู “แจ้งค าร้องอุทธรณ์”

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของทุก
เดือน 

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

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

ช่ืองวดรายงาน ระหว่างรายงานการโอนเงนิ และรายงาน Statement จะต้องตรงกันเสมอ



ตรวจสอบรายงานการโอนเงินทั้งหมดจากสปสช.

ให้เลือกท่ีรายงานการโอนเงินกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยใบเสร็จตามหน่วยงาน

1

2



การดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการโอนเงิน

ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ “หนังสือแจ้งกำรโอนเงิน” ซึ่ง สปสช. ส่งให้ในระบบที่เป็นไฟล์ pdf. 

3



หนังสือแจ้งการโอนเงินทั้งหมดจากสปสช.





รายงานการโอนเงินรายบุคคล

กรณีที่ต้องการตรวจสอบรายงานการโอนเงินรายบุคคล ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน 



รายงานการโอนเงินรายบุคคล

เมื่อเลือกที่ไอคอน แล้วระบบจะแสดงหน้จอดังภาพด้านล่าง จากนั้นให้เลือกที่ไอคอนในคอลัมน์ Download



การตรวจสอบรายงานรายบุคคล



รายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงนิชดเชยกรณสี ารองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายเดือน (Statement)



ตัวอย่างรายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณสี ารองจ่ายของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (Statement)



การออกใบเสร็จภายหลังได้รับการโอนเงิน
๑. ออกใบเสร็จในการรับเงิน โดยให้ถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. ระบุรายการแสดงรายละเอียดการรับเงิน เช่น ล าดับเลขที่งวด (RCPLGO…….) ล าดับครั้ง เพ่ือ
การตรวจสอบที่ถูกต้องตรงกัน 

๓. จัดส่งหนังสือ แบบตอบรับเงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งแนบใบเสร็จรับเงินฉบับ
จริงส่งมายังส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง.) ฉบับส าเนาเก็บไว้ส าหรับการ
ตรวจสอบ 

# ส าเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพ่ือรองรับการตรวจสอบข้อมูล

../แนวทางสางเบิกใบเสร็จ OK_ส่ง สถ/57_แนวทางปฏิบัติอปท.ใบเสร็จ.pdf


แนวทางการปฎิบัติการอุทธรณ์หลังการจ่ายชดเชย(ขอ
เบิกเพิ่ม)

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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การขอเบิกเพิ่ม

การขออุทธรณ์หลังการจ่ายชดเชย(ขอเบิกเพิ่ม)

บันทึกหรือแก้ไขข้อมูลผ่านระบบพร้อมแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารใน
การอุทธรณ์

สปสช. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลออกรายงาน
Statement ผ่านระบบ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

สปสช. โอนเงินให้ต้นสังกัดภายใน 25 วัน นับจากวัน
ตัดยอดออก Statement



เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ ให้เลือกที่เมนู   “ แจ้งค าร้องอุทธรณ์”



กรอกข้อมูล “เลขที่ค าร้องที่ขออุทธรณ”์ ซึ่งเป็นเลขที่ค าร้องที่ต้องการขออุทธรณ์เบิก
จ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมในระบบ จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือค้นหาเลขที่ค าร้องที่ต้องการ
ขออุทธรณ์หรือ กดปุ่ม “ล้างข้อมูล” เพ่ือด าเนินการค้นหาเลขที่ค าร้องใหม่



กรณีค้นหาเลขที่ค าร้องไม่ถูกต้องระบบ จะแสดง POP UP เพ่ือแจ้งให้ตรวจสอบ
- กรณีบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน
- กรณีที่ไม่พบเลขที่ค าร้องที่ค้นหา





กรณีบันทึกข้อมูลถูกต้องระบบ จะแสดง POP UP เพื่อแจ้งเลขที่ค ารอ้งอุทธรณท์ี่
ใช้ในการอ้างอิง



เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ ให้เลือกที่เมนู   “ ค้นหาค ารอ้งอุทธรณ”์



ระบบจะแสดงให้เห็นข้อมูลรายการขออุทธรณ์ทั้งหมด  โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
บันทึกข้อมูลได้ที่ 



กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดให้ด าเนินการยกเลิกรายการที่ขออุทธรณ์ และด าเนินการ
ท ารายการใหม่อีกครั้งโดยกดปุ่ม “ยกเลิกรายการ”



แนวทางการปฎิบัติการขอคืนเงิน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสปสช.



69

ตรวจสอบและสั่งพิมพ์เอกสารประกอบการคืนเงิน
หมายเหตุ หลังจากสั่งพิมพ์เอกสาร จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

บันทึกข้อมูลการคืนเงินผ่านระบบ

ด าเนินการโอนเงินคืนให้กับสปสช. ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้
(ให้โอนเงินคืนเท่านั้น)

จัดส่งเอกสาร พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน มายัง 
สปสช. 

การขอคืนเงิน

น าเอกสารที่สั่งพิมพ์เสนอต่อผู้มีอ านาจลงนาม

สปสช. จัดส่งเอกสารพร้อม
ใบเสร็จการรับเงินจาก อปท. 
ไปยัง สปสช.



เงื่อนไข
ต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบจ านวนเงินที่เบิกได้จากเจ้าหน้าที่การคลัง

เลขที่ค าร้อง >>> ได้รับการอนุมัติและโอนเงินแล้ว

Username/Password >>> เจ้าหน้าที่การเงิน/นายทะเบียน

การคืนเงินทุกกรณี ต้องบันทึกข้อมูลทุกรายการ หากไม่บันทึกข้อมูล สปสช. 
จะไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับสถานพยาบาล



เลือกเมนู “แจ้งค าร้องขอคนืเงนิ” เพื่อด าเนินการท ารายการขอคืนเงิน

เมนูแจง้ค ารอ้งขอคนืเงนิ



ระบุเงื่อนไขในการค้นหาค าร้องที่ได้รับการโอนเงนิแล้ว 2 รูปแบบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ค้นหาโดยเลขประจ าตัวประชาชน
- เลขที่ค าร้อง 
จากนั้นให้กดปุ่ม “ค้นหา” 



กรณีที่ค้นหาด้วยระรหสับัตรประชาชน ระบบจะแสดงรายละเอียดเลขที่ค ารอ้ง ,
รหัสประจ าตัวประชาชน , ชื่อ – นามสกุล , วันที่เข้ารับบรกิาร , หน่วยบริการ , 
จ านวนเงินขอเบิก และจ านวนเงินอนุมัติ



เมื่อท าการค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดของค าร้อง โดยรายการที่ต้องระบุมีด้วยกัน 2 รายการ
คือ จ านวนเงินคืน และ สาเหตุการแจ้งคืนเงิน  โดยการบันทึกจ านวนเงินที่ต้องการขอคืน  “จ านวนเงิน
คืน” ให้สอดคล้องกับ “จ านวนเงินทั้งหมด” และ “จ านวนเงินที่ได้รับคงเหลือ”



การระบุสาเหตุในการคืนเงนิ

ให้ระบุ “สาเหตุการคืนเงิน” ตามกรณีต่างๆ ดังภาพ



สาเหตุในการคืนเงิน
ล าดับ สาเหตุในการคืนเงิน กรณี

1 ส่งเบิกซ้ าซ้อนกับที่เคยส่งเบิกมาแล้ว กรณีส่งเบิกซ้ าซ้อน

2 บันทึกจ านวนเงินขอเบิกเกินอัตราที่ก าหนด
กรณีที่ได้รับเงินเกนิอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดทุกกรณี

3 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย
เอกสารประกอบการสง่เบิกสญูหาย เช่นใบเสร็จ หรือเอกสารการ
รับรองจากสถานพยาบาล

4

เอกสารขอเบิกไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน เช่น เป็นใบแจ้งหน้ี
ค่ารักษาพยาบาล ,ใบแสดงรายการค่ารักษาฯ, เอกสาร

อื่นๆ

เอกสารที่ส่งเบิก ไม่ใช่หลักฐานการรับเงินจากสถานพยาบาล 

5 ได้รับเงินชดเชยจากแหล่งอื่นแล้ว กรณีส่งเบิกซ้ าซ้อนกับสิทธิข้าราชการ

6 บันทึกรหัสบัตรประชาชนไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน
ขอคืนเงินในกรณีที่บันทึก รหัสบัตรประชาชนและชื่อผู้เขา้รับ
บริการไม่ตรงกับใบเสร็จ

7 อื่นๆ ระบ.ุ...................................................



ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดที่มีการเพิ่มข้อมูล ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตรวจสอบข้อมูล
และบันทึก “เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่” เพื่อใช้ในการประสานงาน
– กรณีท่ีตรวจสอบข้อมูลและต้องการแก้ไขให้เลอืกที่ปุ่ม 

– กรณีท่ีตรวจสอบข้อมูลและต้องการยกเลิกให้เลือกที่ปุ่ม 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “ยืนยันส่งเลขที่ค าร้องขอคืนเงิน”



 ลการแจ้ง  าร้อง อ ืนเงนิ

 ัน  ก ้อม ลรายการ  าร้อง อ ืนเงนิเร ย ร้อยแล้ว 

เล   ่  าร้อง ืนเงิน  ือ AR101

  ่ง อ  . จะต้อง  าการส่ัง ิม  เอกสารแจ้ง ืนเงิน
เ ื่อส่งกลั มายังส สชอ ก รั  งหน ่ง

 ิด ต้องการ ิม  เอกสาร

เม่ือกดปุ่ม “ยืนยันส่งค าร้องขอคืนเงิน” โดยหากต้องการพิมพ์เอกสารให้ท าการกด
ปุ่ม “ต้องการพิมพ์เอกสาร” หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือด าเนินการยกเลิกรายการ

แจ้งเตือน

ยืนยันการยกเลิกรายการ

 ิดยืนยัน



เลือกเมนู “ค้นหาค าร้องขอคืนเงิน” เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูลรายการที่แจ้ง
ค าร้องขอคืนเงิน

เมน   ้นหา  าร้อง อ ืนเงนิ



การค้นหาข้อมูลต้องระบุเงื่อนไขในการค้นหา โดยเงื่อนไขในการค้นหามีดังนี้
- ค้นหาโดยเลขที่ค าร้องขอคืนเงิน
- ค้นหาโดยเลขประจ าตัวประชาชน



รายงานที่แสดงดังกล่าวจะแสดงตามเงื่อนไขที่ระบุ โดยจะมีในการแจ้งสถานะในการด าเนินการ
ดังนี้

- รอยืนยันแจ้งค าร้องคืนเงิน (แก้ไข หรือ ยกเลิกได้โดยเจ้าหน้าที่ อปท.)
- ยืนยันแจ้งค าร้องคืนเงิน (แก้ไข หรือ ยกเลิกได้โดยเจ้าหน้าที่ อปท.)
- พิมพ์เอกสารแล้ว (ไม่สามารถ ยกเลิก หรือ แก้ไขได้)

จากนั้น ให้กดปุ่ม           เพื่อด าเนินการตรวจสอบ หรือ           เพื่อยกเลิก

เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วให้ท่านกดปุ่ม             สั่งพิมพ์เอกสาร



การส่ังพิมพ์เอกสาร

เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารแล้ว  อปท.จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคืนเงินได้อีก 
หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคืนเงินภายหลังจากพิมพ์เอกสารแล้ว จะต้อง
ประสานงานมายังสปสช.เพื่อแจ้งยกเลิกข้อมูลดังกล่าว และหลังจาก สปสช.ด าเนินการ
ยกเลิกข้อมูลให้แล้ว อปท. จะต้องบันทึกข้อมูลแจ้งการคืนเงินในรายดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง



ข้อความเตือน ก่อนด าเนินการสั่งพิมพ์เอกสาร และขั้นตอนการโอนเงินคืนให้ สปสช.
เม่ือมีการยืนยันข้อมูลการคืนเงิน ให้กดปุ่ม “ยืนยันการพิมพ”์  



ข้อความเตือน ก่อนด าเนินการสั่งพิมพ์เอกสาร และขั้นตอนการโอนเงินคืนให้ สปสช.
เมื่อมีการยืนยันข้อมูลการคืนเงิน ให้กดปุ่ม “ยืนยันการพิมพ”์  ระบบจะ ดาวน์โหลดเอกสาร 
ดังภาพ (โปรแกรม Google Chrom)



กรณีที่โปรแกรม Internet explorer โดยกดปุ่ม Save เพ่ือบันทึกไฟล์ 





การส่งหลักฐานการโอนเงิน

ให้น าหนังสือแจ้งการโอนเงินคืนทีผู่้มีอ านาจลงนามพรอ้มหลักฐานการคืนเงนิ
(ส าเนาเอกสารการโอนเงนิ) ด าเนินการจัดส่งเอกสารมาที่ส านักงานหลกัประกัน
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



การโอนเงินเข้าบัญชี
ให้ หน่วยงาน อปท. โอนเงินคืนให้แก่ สปสช. ตามจ านวนเงินที่ตรงกับเอกสารที่สั่งพิมพ์จากระบบ โดยโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่ง  ดังนี้
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารB) ชื่อบัญชี  “กองทุน

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)”

เลขทีบ่ญัช ี 02-002-8-04827-8 (บญัชอีอมทรพัย)์
– ธนาคารกรุงไทย   สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บ)ี  ชื่อบัญชี  “กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)”  

เลขทีบ่ญัช ี955-0-17298-8 (บญัชอีอมทรพัย)์

หมายเหตุ : การโอนเงินระหว่างภาครัฐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับธนาคารได้ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่
สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ หน่วยงาน อปท. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดังกล่าว

เปลีย่นแปลงเลขบญัชทีีใ่ชใ้นการโอนเงนิคนื 



ข้อควรระวัง กรณีส่งคืนเงนิค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (ใบเสร็จ) 

1) การคนืเงนิ อปท. ตอ้งสง่ขอ้มลูค ารอ้ง ผา่นระบบ พรอ้มโอนเงนิคนื
ให ้สปสช.

2) การโอนเงนิคนื สปสช. ม ี2 วธิี

- โอนเงนิผา่นธนาคาร ธกส. เลขที ่02-002-8-04827-8 และ 
กรงุไทย เลขที ่955-0-17298-8 (การโอนคนื อปท. ตอ้งแจง้ธนาคารวา่ขอ
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมเนือ่งจากเป็นการโอนเงนิระหวา่งหน่วยงานรัฐ)

- คนืเงนิโดยเชค็ โดยตอ้งระบชุือ่สัง่จา่ยในเชค็ “กองทนุสวสัดกิาร
รักษาพยาบาลขา้ราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.)”

หมายเหตุ : เ ื่อให้สามารถออกใ เสร็จส่งให้ อ  . รวดเร็ว 
การ ืนเงนิกอง ุน ุก รั ง หน่วยงานต้องจัดส่งหนังสือ ร้อมแน หลักฐานการโอนเงนิ ให้กั  ส สช.



ข้อควรระวังในการส่งเบิก
ตรวจสอบราคา ตามรหัสรายการของกรมบัญชีกลาง

ตรวจสอบ เอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน
เข้ารับบริการใน รพ . เอกชน >>ใบรับรอง ,ใบแสดงรายการ
เข้ารับบริการฟอกเลือดลา้งไต >> หนังสือส่งตัวจากรพ. รัฐ

การซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค ที่ไม่มีจ าหน่ายในสถานพยาบาล >>> ใบรับรอง,ใบสั่งยา
เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ >> ใบแสดงรายละเอียด

ผู้มีสิทธิ ลงลายมือชื่อก ากับในใบเสร็จรับเงิน

การส่งเบิกข้อมูลซ้ าซ้อน
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลระหว่างใบเสร็จรับเงินและระบบโปรแกรม



การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเขา้รับบรกิารในสถานพยาบาลเอกชน กรณีฉุกเฉิน

 เบิกตามระเบียบอะไรบ้าง
- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2 /ว95. 25 เม.ย. 57

มีเงื่อนไขอย่ำงไรถึงจะเบิกได้
- เข้ารับบริการในกรณีฉุกเฉิน
- เข้ารับบริการในกรณีผู้ป่วยใน

 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ใบรับรองจากแพทย์ผู้รักษา ระบุถึงความจ าเป็นรีบด่วนในการเข้ารับรักษาพยาบาล





ตวัอยา่งการค านวณการเขา้รบับรกิารเอกชน

ค่ายา 5,000 บาท
ค่าเวชภัณฑ์ 1,800 บาท
ค่าบริการพยาบาล 2,400 บาท
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4,000 บาท
ค่าอวัยวะเทียม (ต้องมีรหัส) 5,000 บาท
(ค่าห้องพิเศษ 3 วัน 5,000 บาท  
ค่าอาหาร 800 บาท
ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ 20,000 บาท
ค่าน้ าอัดลม 100 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 44,100 บาท
ส่วนลด   10 % 

=   39,690 บาท



• ค่ายา 5,000 บาท
• ค่าเวชภัณฑ์ 1,800 บาท
• ค่าบริการพยาบาล 2,400 บาท
• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4,000 บาท
• ค่าอวัยวะเทียม (รหัส 1101 ชุดต่อท่อช่องสมอง)  5,000 บาท
• ค่าห้องพิเศษ 3 วัน 5,000 บาท  
• ค่าอาหาร 800 บาท
• ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ 20,000 บาท
• ค่าน้ าอัดลม 100 บาทt

รวมค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด10 %
=   39,690 บาท
= 39,690 – 20,000 – 100 
(ค่าธรรมเนียมแพทย์) - (ค่าน้ าอัดลม)

คงเหลือ 19,590 บาท

 ่าใช้จ่ายรวม ั  งหมด น ามาหัก ่าใช้จ่ายอื่นๆ  ่มิใช่ ่ารักษา ยา าลออก เช่น  ่าน  าอัดลม  ่า อง วัญ   ่า
แ  ย  เิศษ



น าค่าใช้จ่ายที่เหลอืมาหักค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ ตามราคากลางของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้แก่  ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าอวัยวะเทียม

• คงเหลือ   19,590
• หักค่าห้องพิเศษ 3 วัน 5,000
• หักค่าอวัยวะเทียม (ต้องมีรหัส) 5,000 บาท
• หักค่าอาหาร   800 บาท

• คงเหลือ 8,790 บาท



น าค่าใช้จ่ายคงเหลือมาหาร 2 ซึ่งเป็นอัตราเหมาจ่ายแต่ไม่เกิน 8,000  บาท

• ค่าใช้จ่ายคงเหลือ    8,790 หาร 2 
• คงเหลือ 4,395  บาท

ค านวณค่าใช้จ่าย ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียม ให้เป็นไปตามอัตราของกรมบัญชีกลาง

• ค่าห้อง ค่าอาหาร เบิกได้วันละ 1,000 บาท
• 3 วัน x 1,000 บาท = 3,000 บาท

• ค่าอวัยวะเทียม  ตามราคากลางของกรมบัญชีกลาง
• รหัส 1101 ชุดต่อท่อช่องสมอง) เบิกได้ = 4,500 บาท

• รวม   7,500 บาท



ค่าห้อง ค่าอาหาร

ค่าอวัยวะเทียม

•7,500 บาท

เหมาจ่ายคร่ึงหนึง่ไมเ่กิน 
8,000 บาท

•4,395  บาท

เ กิได้ 11,895  า 



คู่มือการใช้งานระบบ 

Link  == http://portal.nhso.go.th/lgo/pages/disbursed/disbursedFace.xhtml



ค าถามที่พบบ่อย



กรณีที่ใบเสร็จไม่ระบุรหัสรายการ

• กรณีที่เป็นค่า Lab  X-ray ต้องระบุรหัสทุกรายการ

ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา

• กรณีใช้ในสถานพยาบาล สามารถเบิกได้ทั้งหมด
• กรณีน ากลับบ้านเบิกได้ 4 รายการ (8 รหัส)

การเบิกค่ารถส่งต่อ

• ไม่สามารถเบิกใบเสร็จได้ ต้องให้รพ. เบิกจ่ายตรงเท่านั้น



การตรวจสขุภาพประจ าปี
- คา่บรกิารทางการแพทยไ์มส่ามารถเบกิได้
- เบกิไดเ้ฉพาะเจา้ตวัเทา่น ัน้
- กรณีการเบกิรายการอืน่ๆ ตอ้งมเีอกสารประกอบการเบกิจา่ย

การเบกิคา่ทนัตกรรม
- คา่บรกิารทางการแพทย ์สามารถเบกิได้

กรณีสถานพยาบาลของรฐัออกหนงัสอืรบัรองการไมม่อีวยัวะ
จ าหนา่ยในสถานพยาบาล 
- การเบกิจา่ยใชแ้บบ7135 และใบเสร็จรบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล ประกอบการเบกิจา่ย
- การเบกิตอ้งระบรุหสัรายการ ทกุรายการ
- กรณีเบกิอวยัวะเทยีม ทีม่ขีอ้บง่ชี ้ตอ้งมเีอกสารประกอบ



ข้อมูลการเบิกจ่ายสิทธิ อปท.



การด าเนินการในระยะต่อไป สิทธิ อปท.

1) การรับข้อมูลกรณี Elective Case
อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมการรับข้อมูล การ

ประมวลผลจ่าย และ ประสานงานเพ่ือท าข้อตกลงกับสถานพยาบาลเอกชนที่
เข้าร่วมโครงการ

2) การใช้ Smart Card สิทธิ อปท. 
ปีงบประมาณ 2561 ยังไม่มีการประกาศใช้ในสิทธิ อปท.





Help desk : 02-142-3100 ถึง 2

Call Center    1330 ติดต่อเรา 


