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การเบิกในระบบใบเสร็จรับเงิน
โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม  2565
ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ



การเบิกจ่ายในระบบใบเสร็จรับเงนิ

 บทบาทในการตรวจสอบของ หน่วยงาน อปท. 
 การรับรองการมีสิทธิ ของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ(เจ้าของใบเสร็จ)  มีสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล  ณ วันที่เข้ารับบริการ

 การรับรองการส่งเบิกของผู้มีสิทธิ 

ผู้มีสิทธิส่งใบเสร็จ เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลทันในระยะเวลาที่ก าหนด

 การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้

ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ให้เป็นไปตามระเบียบก่อนการส่งเบิก

 บทบาทในการด าเนินงานของ สปสช.

 ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้

 ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบกับใบเสร็จรับเงิน 



การด าเนินการก่อนส่งเบกิ

1. ผู้มีสิทธิมีการส ารองจ่ายเงินและได้รับใบเสร็จจากหน่วยบริการ ให้ผู้มีสิทธิน าใบเสร็จดังกล่าวมาด าเนินการ

- แจ้งขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบร.บ.๓ ) โดยให้
ผู้บริหาร/ผู้มีอ านาจ ลงนาม 

-หลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส ารองจ่ายเงินเพื่อ
เป็นค่ารักษาพยาบาลไปจริงทุกประการ” ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

2.   ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบว่าผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบ 
มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น   และลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ร.บ.๓

3.  หน่วยงานคลังตรวจสอบการมีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่
ก าหนดไว้



4. นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของแบบ ร.บ.๓ และใบเสร็จรับเงิน หากถูกต้องให้บันทกึข้อมูล

เบิกจ่ายผ่าน website สปสช.โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร

- scan แนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการใช้ยา โดยไฟล์ที่แนบต้องมีขนาดไมเ่กิน ๒ MB. และ
ต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกลุ doc, docx, pdf, jpg, gif, png เท่านั้น

การบันทึกข้อมูลการเบิกในแต่ละครั้ง ให้บันทึกข้อมูลการเบิกของผู้ป่วยรายเดียวกันที่ ใช้บริการใน ว/ด/ป เดียวกัน (ดูจากวันที่ใน

ใบเสร็จรับเงิน) และใน สถานพยาบาลเดียวกันเทา่นั้น ทั้งนี้อาจจะมีใบเสร็จมากกว่า ๑ ฉบับได้ เช่น เป็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ๑ ฉบับ 

และใบเสร็จค่าชันสูตร ๑ ฉบับ

❖ 1 ฎีกา : 1 คน : 1 วัน : 1 รพ.
❖ ส่งหลักฐานทั้งหมดคืนให้กบัหน่วยงานคลังเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานในการเบิกจ่ายเงิน

อปท.ตรวจสอบจ านวนเงินเบิกให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
และการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง



การเบิกจ่ายในระบบใบเสร็จรับเงิน
เบิกใบเสร็จได้

• เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยนอกทั่วไป
• กรณีเข้ารับบริการกรณีฉุกเฉินที่สถานพยาบาล

ของเอกชนเป็น ผู้ป่วยใน
• ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (กรณีเข้ารับ

บริการในสถานพยาบาลเอกชนต้องมีการส่งตัวจาก
สถานพยาบาลของรัฐ)

• กรณีตรวจสุขภาพประจ าปี(เฉพาะเจ้าของสิทธิ
เท่านั้น 

• ส่วนต่างจากสิทธิประกันสั งคม ตามสิทธิ
ประโยชน์ที่ก าหนด

เบิกใบเสร็จไม่ได้

• กรณีเข้ารับบริการสถานพยาบาลของรัฐ 
กรณีผู้ป่วยใน (อนุโลมในกรณีที่ไม่สามารถเบิกใน
ระบบเบิกจ่ายตรงได้ และต้องขออนุมัติเป็นรายกรณี) 

• ก ร ณี เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น ที่
สถานพยาบาลของเอกชน เป็นผู้ป่วยนอก 

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

โรคประจ าถิ่น) 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ตาม ว 
1095 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565



ขั้นตอนการด าเนินการ การเบิกจ่ายในระบบใบเสรจ็ ของ สปสช.

1. ต้นสังกัดตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน

สปสช. โอนเงินให้ต้นสังกัดภายใน 15 วัน
นับจากวันตัดยอดออก Statement 

2. ต้นสังกัดบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ( สปสช. ) 

3. สปสช. ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ ระเบียบที่ก าหนด
ใบเสร็จที่ได้รับการอนุมัติตัดยอดออกรายงาน เดือนละ 3 ครั้ง ทุกวันที่ 
10 20 และ 30 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ : กรณีล่าช้า/ เพิ่มเงิน/ คืนเงิน ตัดยอดออกรายงานเดือนละ 1 ครั้ง

ทุกวันที่ 20 ของเดือน
▪ สถานพยาบาลที่รักษา
▪ ว/ด/ป ที่เข้ารับการรักษา
▪ ชื่อ-สกุลของผู้ป่วย อายุ เพศ
▪ จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล
▪ ไฟล์รูปภาพใบเสร็จรับเงิน
▪ ประเภทการรับบริการ



เกณฑ์การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินก่อนการส่งเบิก

ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลกับใบเสร็จรับเงิน 

• ตรวจสอบช่ือสกุล /วันที่เข้ารับบริการ / ประเภทผู้ป่วย / จ านวนเงินรวม / จ านวนเงินที่เบิกได้
• ตรวจสอบเอกสารแนบ เพิ่มเติม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น กรณีผู้ป่วยเบิกค่ารถเข็น ให้ตรวจสอบใบรับรองจากแพทย์
• ตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย

ราคาที่ขอเบิกเป็นไปตามประกาศที่กรมบัญชีกลางก าหนด

• ผู้ป่วยนอก ราคาเบิกจ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บแต่ไม่เกินอัตราตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
• ผู้ป่วยใน ขออนุมัติเบิกผ่านต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เว้นแต่ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์และศูนย์ศรีพัฒน์



หลักฐานเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

1 กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ 

สปสช.

- ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

- ส าเนาทะเบียนสมรส

- ส า เ น า สู ติ บั ต ร  (ก ร ณี ใ น ใ บ เ ส ร็ จ ร ะ บุ ว่ า เ ป็ น บุ ต ร ขอ ง น า ง /

นางสาว…………..)

2 กรณีมีการเบิกยานอกบัญชียาหลัก

แห่งชาติ

- หนังสือรับรองเหตุผลและความจ าเป็นในการเลือกใช้ยานอกบัญชียาหลัก

แห่งชาติของแพทย์ ตามเหตุผลข้อ A ถึง E (F ไม่สามารถเบิกได้) 

(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0422.2/ว 111 ลงวันที่ 24 ก.ย.55 

เรื่องการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักเพื่อประกอบการเบิกจ่าย)



กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

3 กรณีท่ีส่งเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทียม ณ สถานพยาบาลของเอกชน

- หนังสือส่งตัวของแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเพื่อส่งตัวไปรับบริการ

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ สถานพยาบาลเอกชน

4 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(ว.447)

- ค่ายาสมุนไพร

- ค่าบริการฝังเข็ม

- ค่านวด

- ค่าอบไอน้ าสมุนไพร

- ทับหม้อเกลือ

- ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผน

ไทยประเภทการนวดไทย หรือประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์  ซึ่งใบรับรองแพทย์ต้องระบุถึง“ความจ าเป็นในการ

รักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพกรณีที่ต้องรักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”



กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิม่เติมเพื่อประกอบการเบิกจา่ย

ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
5 กรณีบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ

ประกันสังคม

ต้องแนบหลักฐานรับรองจากส านักงานประกันสังคมว่าเบิกจ่ายจากสิทธิประกันสังคมครบ

ตามที่ประกันสงัคมก าหนดแล้ว และสามารถใช้สิทธิ อปท. เบิกส่วนต่างได้ (เข้ารับการรักษา

ในสถานพยาบาลรัฐ)
1. เบิกส่วนเกินการคลอดไดทุ้กครรภ์ โดยเบิกส่วนที่เกินจาก 15,000 บาท (เร่ิม 1 ม.ค.65)
2. กรณีค่าฟอกไตส่วนที่เกินจาก 1,500 บาท
3. กรณีการเบิกค่าวางเส้น vascular access ซ้ าภายใน 2 ปี
4. กรณีท าฟัน ส่วนเกินจาก 900 บาท ต่อปี ให้เบิกจ่ายจากสิทธิ อปท. แต่ไม่เกินอัตราที่
ก าหนด  โดยให้เบิกจ่ายในระบบใบเสร็จ

6 กรณีที่นอนพักรักษาตัวประเภท

ผู้ ป่ วย ใน  ณ สถานพยาบาล

เอกชน

- ใบรับรองจากแพทย์ผู้รักษาของสถานพยาบาลเอกชน  ที่ระบุถึงความจ าเป็นรีบด่วนใน

การเข้ารับรักษาพยาบาล

- ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ



กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
7 กรณีเบิกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรคที่มี

ลักษณะ ข้อบ่งชี้ในการใช้ และคุณสมบัติของแพทย์ผู้

สั่งใช้ เป็นการเฉพาะ  ซึ่งได้แก่   

-ชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก

- ชุดประสาทหูเทียม

- ชุดเครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก

- เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous  

Positive  Airway Pressure – CPAP) เป็นต้น

- รถเข็นคนพิการ

- ใบรับรองแพทย์ผู้ท าการผ่าตัดที่ต้องระบุข้อบ่งชี้ให้ครบทุกข้อ

ตามอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรคที่จ าเป็นต้องใช้

- หลักฐานการตรวจต่าง ๆ ที่รับรองโดยแพทย์ผู้ท าการรักษา/

ผ่าตัดเพ่ือประกอบการเบิกจ่าย (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ 

กค 0416.4/พิเศษ ว 484 ลงวันที่ 21 ธ.ค.60)

8 การเบิกค่าพาหนะรถส่งตอ่ - เบิกจ่ายตรงกับทางรพ.เท่านั้น ไม่สามารถเบิกด้วยใบเสร็จรับเงิน

ได้  ตามระเบียบ ว.76



กรณีที่ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ล าดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

9 ค่าบริการทางทันตกรรม - ตามหนังสือ ว.246 ปรับอัตราค่าบริการ เร่ิมตั้งแต่ 1 ต.ค.59

- แนบใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม

- หมวดที่ 13 เป็น อาจมีส่วนที่ต้องร่วมจ่าย

10 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา - แนบใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม

- กรณีที่ใช้ในโรงพยาบาล เบิกได้ตามสถานพยาบาลเรียกเก็บ กรณีน ากลับบ้านเบิกได้ 

8 รายการ  เท่านั้น 

1. สายให้อาหารผ่านจมูกสู่กระเพาะอาหาร

2. ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้

3. สายสวนปัสสาวะส าหรับเด็ก

4. สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ระยะชนิด 2 หาง

5. ถุงเก็บน้ าปัสสาวะแบบติดกาวส าหรับเด็ก

6. ถุงเก็บน้ าปัสสาวะซึ่งต่อจากสายสวนระยะยาง ชนิดใบใหญ่

7. ถุงเก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปดิหน้าท้องชนิดใช้ระยะยาว

8. ถุงเก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องชนิดใช้ระยะสั้น



Log in เข้าสู่โปรแกรม ด้วยระบบ Smart card

โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ร.บ.๓ 



ขั้นตอนการด าเนินการ

กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 
และ วันที่เข้ารับบริการ

เลือกหน่วยบริการที่เข้า
รับบริการ

บันทึกค่ารักษาพยาบาล

เลือกประเภทการรับ
บริการ

แนบไฟล์เอกสารกด บันทึกข้อมูลส่ง



กรอกข้อมูลรายละเอียดการเบิกค่ารักษา

เลือกประเภทการรับบริการ
กรณีเลือกทั่วไป(อื่นๆ) ระบุเพิ่มเติมได้



การเลือกประเภทการรับบริการ

** สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 



กรณีเป็นการเบิกล่าช้า 
(ใบเสร็จมีอายุเกิน 1 ปี)

แนบไฟล์ประกอบการพิจารณา

แสดง Dialog การแนบไฟล์เอกสาร



การค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
1 ค้นหาด้วยเลขประจ าตัวประชาชนผู้รับการรักษา
2. ค้นหาด้วยประเภทรายการที่ส่งเบิก
3. ค้นหาด้วยประเภทการไม่อนุมัติ
4. ค้นตามเลขที่ค าร้อง



เหตุผลการไม่อนุมัติค าร้อง และ
แนวทางการแก้ไข

1. แจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติค าร้อง
2. แจ้งแนวทางการแก้ไข
3. เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน



ตัวอย่างกรณีไม่อนุมัติการเบิกจ่าย



ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลไม่อนุมัติ

เลือกเงื่อนไขการค้นหาด้วย
สถานะไม่อนุมัติ

ระบบแสดงข้อมูลที่ไม่อนุมัติ
ตรวจสอบเหตุผลการไม่อนุมัติ

และแนวทางการแก้ไข

แก้ไขข้อมูลกด บันทึกข้อมูลส่ง



ค้นหาด้วยสถานะ
ไม่อนุมัติ



แสดงเหตุผลการไม่อนมุัต ิ
พร้อมแนวทางการแก้ไข

แสดงแนวทางการแก้ไข

กดเพ่ือแก้ไขข้อมูล



การตรวจสอบรายงานงวดรายงาน, รายงานบุคคล,

รายงานการโอนเงิน

โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



25ความหมายของเลขงวด



การออกงวดรายงานกรณีใบเสร็จ
งวดรายงาน ความหมาย รอบการตัดข้อมูล

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

เดือนละ 3 ครั้ง  ทุกวันที่ 10 และ 20
และวันที่ 30 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 20 ของทุก
เดือน 

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

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 20 ของทุก
เดือน

ชื่องวดรายงาน ระหว่างรายงานการโอนเงิน และรายงาน Statement จะตรงกันเสมอ



การตรวจสอบรายงานการโอนเงินจาก สปสช.

เลือก >> รายงานการโอนเงินกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยใบเสร็จตามหน่วยงาน

1

2



การดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการโอนเงิน

ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ “หนังสือแจ้งการโอนเงิน” ซึ่ง สปสช. ส่งให้ในระบบ เป็นไฟล์ pdf. 

3



หนังสือแจ้งการโอนเงินจาก สปสช.





รายงานการโอนเงินรายบุคคล

1
.

2
.



รายงานการเบิกจ่ายกรณีส ารองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน (Statement)

3
.

4
.



ตัวอย่าง รายงานการเบิกจ่ายกรณีส ารองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น (Statement)



1. ออกใบเสร็จในการรับเงิน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2557

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

3. จัดส่งหนังสือ แบบตอบรับเงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริงส่ง
มายังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งช าติ (ส่วนกลาง.) ฉบับส าเนาเก็บไว้ส าหรับการตรวจสอบ 

# ส าเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบข้อมูล

การออกใบเสร็จภายหลังได้รับการโอนเงิน



แนวทางการปฎิบัติ กรณีการอุทธรณ์หลังการจ่าย
ชดเชย(ขอเบิกเพิ่ม) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



36

การขอเบิกเพิ่ม

การขออุทธรณ์หลังการจ่ายชดเชย(ขอเบิกเพิ่ม)

บันทึกหรือแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารในการอุทธรณ์

สปสช. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล/ออกรายงานผ่าน
ระบบ ทุกวันที่ 20 ของเดือน

สปสช. โอนเงินให้ต้นสังกัดภายใน 15 วัน นับจากวัน
ตัดยอดออกรายงาน (Statement)



เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ ให้เลือกที่เมนู   “ ค้นหาค าร้องอุทธรณ์”



กรอกข้อมูล “เลขที่ค าร้องที่ขออุทธรณ”์ ซึ่งเป็นเลขที่ค าร้องที่ต้องการขออุทธรณ์เบิกจ่ายเงินชดเชยเพ่ิมเติมในระบบ จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา”
เพ่ือค้นหาเลขที่ค าร้องที่ต้องการขออุทธรณ์หรือ กดปุ่ม “ล้างข้อมูล” เพ่ือด าเนินการค้นหาเลขที่ค าร้องใหม่



กรณีค้นหาเลขที่ค าร้องไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งให้ตรวจสอบ ดังนี้
- บันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน
- ไม่พบเลขที่ค าร้องที่ค้นหา





กรณีบันทึกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งเลขที่ค าร้องอุทธรณ์ที่ใช้ในการอ้างอิง



ระบบจะแสดงให้เห็นข้อมูลรายการขออุทธรณ์ทั้งหมด  โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
บันทึกข้อมูล โดยกดปุ่ม 



กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดให้ด าเนินการยกเลิกรายการที่ขออุทธรณ์ และด าเนินการท ารายการใหม่
อีกครั้งโดยกดปุ่ม “ยกเลิกรายการ”



แนวทางการปฎิบัติการขอคืนเงิน
ให้กับ สปสช. ในระบบอิเล็กทรอนิกส์



การขอคืนเงินให้กับ สปสช.

ตรวจสอบและสั่งพิมพ์เอกสารประกอบการคืนเงิน

บันทึกข้อมูลการคืนเงินผ่านระบบ

ด าเนินการโอนเงินคืนให้กับ สปสช. ตามเลขที่บัญชีที่
ระบุไว(้ให้โอนเงินคนืเท่านั้น)

จัดส่งเอกสาร พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน มายัง สปสช. 

การขอคืนเงิน

น าเอกสารที่สั่งพิมพ์เสนอต่อผู้มีอ านาจลงนาม

สปสช. จัดส่งเอกสารพร้อม
ใบเสร็จการรับเงินจาก อปท. 

แนบเอกสารแบบฟอร์มและสลิปการโอนเงินเข้าระบบ



เงื่อนไขการแจ้งขอคนืเงิน

ต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบจ านวนเงินที่เบิกได้จากเจ้าหน้าที่การคลัง

เลขที่ค าร้อง >>> ได้รับการอนุมัติและโอนเงินแล้ว

การคืนเงินทุกกรณี ต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบทุกรายการ หากไม่บันทึก
ข้อมูล สปสช. จะไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ อปท.



ขั้นตอนการด าเนินการ

กรอกหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน และเลขที่ค าร้อง

กรอกจ านวนเงินที่ต้องการคืนเงิน เลือกประเภทการรับบริการ

บันทึกการกรอกข้อมูล
เพิ่มเลขท่ีค าร้อง หากต้องการคืนเงิน

ในเลขที่ค าร้องขอคืนเงินเดียวกัน
เลือกเหตุผลการขอคืนเงิน

พิมพ์แบบฟอร์มค าร้องขอคืนเงิน
ยืนยันข้อมูล

(จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลไดอ้ีก)
ด าเนินการโอนเงินให้แก่สปสช.ตาม

ขั้นตอนการโอนเงินที่ระบุไว้

จัดส่งเอกสารแบบฟอร์มท่ีลงนามแล้ว 
พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ผ่านระบบ

ตามขั้นตอนต่อไป



ค้นหาด้วยเลขประจ าตัวประชาชนและ
เลขที่ค าร้อง หรือค้นหาด้วยเลขที่ค าร้อง



กรอกจ านวนเงินคืน

เลือกประเภทการรับบริการ



เลือกสาเหตุการแจ้งคืนเงิน

ยืนยันข้อมูล

ระบบจะแสดงหน้าจอสรุป
รายการ 



สาเหตุในการคืนเงิน
ล าดับ สาเหตุในการคืนเงิน กรณี

1 ส่งเบิกซ้ าซ้อนกับท่ีเคยส่งเบิกมาแล้ว กรณีส่งเบิกซ้ าซ้อน

2 บันทึกจ านวนเงินขอเบิกเกินอัตราที่ก าหนด กรณีที่ได้รับเงินเกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดทุกกรณี

3 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย
เอกสารประกอบการส่งเบิกสูญหาย เช่นใบเสร็จ หรือเอกสารการรับรองจาก
สถานพยาบาล

4

เอกสารขอเบิกไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน เช่น เป็นใบแจ้งหนี้

ค่ารักษาพยาบาล ,ใบแสดงรายการค่ารักษาฯ, เอกสาร

อ่ืนๆ

เอกสารที่ส่งเบิก ไม่ใช่หลักฐานการรับเงินจากสถานพยาบาล 

5 ได้รับเงินชดเชยจากแหล่งอ่ืนแล้ว กรณีส่งเบิกซ้ าซ้อนกับสิทธิข้าราชการ

6 บันทึกรหัสบัตรประชาชนไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน ขอคืนเงินในกรณีที่บันทึก รหัสบัตรประชาชนและช่ือผู้เข้ารับบริการไม่ตรงกับใบเสร็จ

7 อ่ืนๆ ระบ.ุ...................................................



ค้นหาเพ่ือเพ่ิมรายการเลขที่ค าร้อง

กรอกเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่
ส าหรับการติดต่อประสานงาน

สามารถแก้ไขและยกเลิก
ได้จนกว่าจะยืนยันส่ง

เลขที่ค าร้อง

ยืนยันข้อมูล โดยเมื่อยืนยัน
แล้ว ระบบจะแสดงสถานะรอ

พิมพ์เอกสาร



กด      เพื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม

กดยืนยันการพิมพ์



แสดงแบบฟอร์มการขอคืนเงิน



การโอนเงินเข้าบัญช ีสปสช.

ให้ หน่วยงาน อปท. โอนเงินคืนให้แก่ สปสช. ตามจ านวนเงินที่ตรงกับเอกสารที่สั่งพิมพ์จาก
ระบบ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่ง  ดังนี้

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารB) ชื่อบัญชี  
“กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)”

เลขที่บัญชี  02-002-8-04827-8 (บัญชีออมทรัพย์)

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บ)ี  ชื่อบัญชี  “กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)”  

เลขที่บัญชี 955-0-17298-8 (บัญชีออมทรัพย)์
หมายเหตุ : การโอนเงินระหว่างภาครัฐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับธนาคารได้ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถขอยกเว้น

ค่าธรรมเนียมได้ หน่วยงาน อปท. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว



แสดงสถานะ รอแนบไฟล์เอกสารหลัก
จากที่ อปท.สั่งพิมพ์เอกสารแล้ว



การแนบไฟล์เอกสารในส่วนของการขอคนืเงิน

ขั้นตอนการด าเนินการ

ค้นหาด้วยสถานะ 
รอแนบไฟล์เอกสาร

แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน แนบไฟล์แบบฟอร์ม

รอพิจารณาจากผู้ตรวจสอบ ยืนยันการส่งข้อมูล



เงื่อนไขการค้นหา ด้วยสถานะ
1. เงื่อนไขการค้นหาด้วย สถานะบันทึกค าร้องขอคืนเงิน 4.เงื่อนไขการค้นหาด้วย สถานะส่งพิจารณาแล้ว
2. เงื่อนไขการค้นหาด้วย สถานะรอพิมพ์เอกสารคืนเงิน 5.เงื่อนไขการค้นหาด้วย สถานะผ่านการพิจารณา
3. เงื่อนไขการค้นหาด้วย สถานะรอแนบไฟล์เอกสาร 6.เงื่อนไขการค้นหาด้วย สถานะไม่ผ่านการพิจารณา



แสดงสถานะ รอแนบไฟล์เอกสารหลัก
จากที่ อปท.สั่งพิมพ์เอกสารแล้ว

กดปุ่ม แนบไฟล์ หรือกด 
เพื่อเข้าตรวจสอบรายละเอียด

พร้อมแนบไฟล์



กดปุ่ม แนบไฟล์ ระบบจะแสดงข้อความ
ส าหรับการเลือกประเภทเอกสาร



กดยืนยันการส่งข้อมูล เพื่อส่ง
ข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบ

ด าเนินการ



เลือกเงื่อนไขสถานะ
ผ่านการพิจารณา



แสดงสถานะ 
ผ่านการพิจารณา



การระบุสาเหตุในการคืนเงิน

ระบุ “สาเหตุการคืนเงิน” ตามกรณีต่างๆ ดังภาพ



การส่งหลักฐานการโอนเงิน

ให้น าหนังสือแจ้งการโอนเงินคืนที่ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมหลักฐานการคืนเงิน(ส าเนาเอกสารการโอนเงิน) 
ด าเนินการจัดส่งเอกสารมาที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามที่อยู่นี้

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ 

“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550” 

ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ    10210



การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชน

มีเงื่อนไขอย่างไรถึงจะเบิกได้

- เข้ารับบริการในกรณีฉุกเฉิน

- เข้ารับบริการในกรณีผู้ป่วย
ในเท่านั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ใบเสร็จรับเงิน

2. ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ
- ใบรับรองจากแพทย์ผู้รักษา ระบุถึงความ

จ าเป็นรีบด่วนในการเข้ารับรักษาพยาบาล หรือ        

-ใบแสดงผลการพิจารณาของระบบการคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ ค าวินิจฉัยของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)ประเมินคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติไม่ระบุความรุนแรง แต่ฉุกเฉิน
เร่งด่วน หรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ตามหนังสือ 
กค0416.4/ว.76 



ตัวอย่างการค านวณการเข้ารับบริการเอกชน

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

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด น ามาหักค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิใช่ค่ารักษาพยาบาลออก เช่น 
ค่าน้ าอัดลม ค่าของขวัญ  ค่าแพทย์พิเศษ



น ำค่ำใช้จ่ำยที่เหลือมำหักค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถเบิกได้ ตำมรำคำกลำง
ของกรมบัญชีกลำง ซึ่งได้แก่  ค่ำห้อง ค่ำอำหำรและค่ำอวัยวะเทียม
• 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



ค่ำห้อง ค่ำอำหำร

ค่ำอวัยวะเทียม

•7,500 บาท

เหมาจ่ายครึง่หนึ่งไม่เกิน 
8,000 บาท

•4,395  บาท

ดังนั้น …..เบิกได้ 11,895 บาท



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

- และกรณีฉุกเฉิน หนังสือ กค 0416.4 /ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

 มีเงื่อนไขอย่างไรถึงจะเบิกได้
- ค่ารักษาพยาบาลพยาบาลจากบรษิัทประกันภัยต่ ากว่าค่ารกัษาพยาบาลที่เบิกไป

 เอกสารประกอบการพิจารณา
- ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ส าเนาใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันรับรองว่าได้จ่ายค่ารักษา

ระเบียบการเบิกส่วนต่างจากประกันชีวิต 72



ตัวอย่างใบเสร็จ (มีประกันชีวิต)



การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเขา้รับบรกิารใน
สถานพยาบาลของรัฐ (พิเศษ)

มีเงื่อนไขอย่างไรถึงจะเบิกได้

เข้ารับบริการในกรณีไปรักษา ณ 
-ศูนย์ศรีพัฒน์ ตามหนังสือ กค0416.4/ว 
480

-ศิริราชปิยมหาการุญย์ ตามหนังสือ กค
0416.4/ว 263

-สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว 0644
ลงวันที่ 31 มค 2563.

-ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์.

เอกสารประกอบการพิจารณา
ตั้งแต่วันที่ 1 กพ 2563 ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว 0644 
ลงวันที่ 31 มค 2563.ให้ เบิกจ่ายได้ตามค่า
น้ าหนักสัมพัทธ์ของรหัสโรคและจ านวนวัน
นอน  ADJ RW โดยใช้เอกสารเบิก ดังนี้

-ใบเสร็จรับเงิน

-ใบแสดงรายละเอียดรายการ อื่นๆ

-ใบสรุป เวชระเบียน ที่ระบุรหัสโรคและรหัส
หัตถการ(ICD9 ICD10) เพื่อค านวณ
ค่าใช้จ่าย 



การเบิกด้วยใบเสรจ็ที่ต้องขอท าความตกลง

1. กรณีการรับบริการเป็น ผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลของรัฐ

2. การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น ยาราคาแพงที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้เบิกจ่ายตรงเท่าน้ัน 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2557

ข้อ 21 ในกรณีที่ระเบียบนี้ยังไม่ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังก าหนดตาม  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาบังคับใช้โดยอนุโลม

2.) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

ข้อ 30 ในกรณีที่ส่วนราชการหรือสถานพยาบาลของทางราชการไม่สามารถปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดไว้ได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิ
นอกเหนือจากที่ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง

3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 

2561 ข้อ 12 (4) วรรคสอง “หากก าหนดให้ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนด าเนินการหรือเบิกจ่ายเงิน ให้หมายความถึงกระทรวงมหาดไทยแทน” 



ตัวอย่างแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย



การเบิกด้วยใบเสร็จที่ต้องขอท าความตกลง

การด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้มีสิทธิ
-กรณีไปรักษารัฐพิเศษ (กรณีไปรักษารพ  ศรพีัฒน์ , รพ  ศิริราชปิยมหาการุญย์ , รพ สถาบันไตภูมิราชนาครินทร์
ต้องแนบแบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาลแก่ต้นสังกัด ขอท าความตกลง (หนังสือ) ไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินต้นสังกัดตามล าดับ เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีข้างต้น เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วแนบ
เอกสารพร้อมพร้อมใบเสร็จเข้ามาในระบบ ตามว 1020 ตั้งแต่วันรับบริการที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป (และ
หนังสือสั่งการจาก สถ. ที่ 0803.3/ว2683 ลว 31 สค 2565)
-กรณีผู้ป่วยในสถานพยาบาลของรัฐ ยังต้องขอท าความตกลง (หนังสือ) ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขออนุมัติ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีข้างต้น เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วแนบเอกสารพร้อมพร้อมใบเสร็จเข้ามาในระบบ เหมือนเดิม



ค าถามที่พบบ่อย



กรณีที่ใบเสร็จไม่ระบุรหัสรายการ

• ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ , X-ray ค่าท าแผล ต้องระบุรหัสทุกรายการ

ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา

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

การเบิกค่ารถส่งต่อ

• ไม่สามารถเบิกใบเสร็จได้ ต้องให้รพ. เบิกจ่ายตรงเท่านั้น



การตรวจสุขภาพประจ าปี
- ค่าบริการทางการแพทย์ไม่สามารถเบิกได้
- เบิกได้เฉพาะเจ้าตัวเท่านั้น
- กรณีการเบิกรายการอื่นๆ ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

การเบิกค่าทันตกรรม
- ค่าบริการทางการแพทย์ สามารถเบิกได้

กรณีสถานพยาบาลของรัฐออกหนังสือรับรองการไม่มีอวัยวะจ าหน่ายในสถานพยาบาล 
- การเบิกจ่ายใช้แบบ7135 และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประกอบการเบิกจ่าย
- การเบิกต้องระบุรหัสรายการ ทุกรายการ
- กรณีเบิกอวัยวะเทียม ที่มีข้อบ่งชี้ ต้องมีเอกสารประกอบ
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- ไม่สามารถเบิกด้วยใบเสร็จได้ (จนกว่าจะประกาศเป็นโรคประจ าถิ่น)
- ให้เบิกผ่านระบบจ่ายตรงเท่านั้น ( ตาม ว 157,ว 540 ล่าสุด)
- การตรวจคัดกรองโควิด สามารถเบิกใบเสร็จได้ ตั้งแต่วันรับบริการ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ตาม 
ว 1095 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 

การเบิก ณ วันที่รับการรักษายังไม่มีสิทธิ อปท.
ขอให้แนบเอกสารและลงลายมือช่ือรับรอง ในเอกสาร
1. หนังสือรับรองสิทธิจากต้นสังกัดว่ามีสิทธ ิอปท. หรือ
2. ค าสั่งแต่งตั้งบรรจุเข้าท างาน

กรณีแนบใบเสร็จหลายใบโดยมีวันรับบริการต่างกัน
-แยกใบค าร้องเบิกตามวันที่รับบริการในใบเสร็จ 
กรณีแก้ไขข้อมูลที่ไม่อนุมัติ 2556- 2564 (ค้างนาน ยังไม่ด าเนินการแก้ไข)
ขอความร่วมมือนายทะเบียนเข้าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขข้อมูลเพื่อจะน ามาเบิกจ่ายและให้แลว้เสร็จ



กรณีไปรักษารัฐพิเศษ (กรณีไปรักษำรพ  ศรีพัฒน์ , รพ  ศิริรำชปิยมหำกำรุญย์ , รพ สถำบันไตภูมิรำชนำครินทร์ ต้องแนบ
แบบฟอร์มเบิกค่ำรักษำพยำบำลแก่ต้นสังกัด ขอท าความตกลง (หนังสือ) ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้นสังกัด
ตามล าดับ เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีข้างต้น เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วแนบเอกสารพร้อมพร้อมใบเสร็จ
เข้ามาในระบบ ตามหนังสือที่ กค0416.4/ว 1020 ตั้งแต่วันรับบริการที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป (และหนังสือสั่งการจาก 
สถ. ที่ 0803.3/ว2683 ลว 31 สค 2565)

การเบิกค่ารักษาอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ Instrument
-กรมบัญชีกลางได้ปรับรายละเอียด รายการ อัตรา และเงื่อนไข อุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ ล่าสุด ตามหนังสือที่ กค0416.4/ว 1207 มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

กรณียาราคาแพง ต้องขอหนังสือรับรองยานอกบัญชียาหลักที่ระบุข้อบ่งใช้ EA-EE หากเป็นยามะเร็งที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายตรงได้หากไม่ระบุข้อบ่งใช้ อาจต้องขอท าความตกลงบางกรณี 

Adobe Acrobat 

Document



ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สิทธิ อปท.
ขั้นตอนการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สิทธิ อปท.

https://youtu.be/rKXKUVLeJ-k

การใช้งานระบบการเบิกใบเสร็จรับเงิน
https://youtu.be/YmeVBZMHkoo

การข้ึนทะเบียนสิทธิ
https://youtu.be/hCikYPGacew
https://youtu.be/zv7D5ltPgXY

สิทธิประโยชน์ในการรักษา
https://youtu.be/npsBo4xUv4Y



ฝ่ายบริหารระบบการเงินและบัญชีกองทุน











ระบุข้อมูลทีต้่องการค้นหาทีตั่วกรอง



คลิกดูรายละเอยีดประกอบการโอนเงนิ



คลิก

ระบุรหสัใช้งาน



กรณคืีนเงิน

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



Q & A



Help desk : 02-554--0505
Call Center 1330 กด 5 กด 3

Email ::   providercenter@nhso.go.th
Website/ Webboard :: https://www.nhso.go.th/lgo
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