
การส่งออก 
ข้อมูลธุรกรรม 

ผู้ป�วยนอกประกันสังคม
SSOP สําหรับ JHCIS

การจัดข้อมูล SSOP,SSOP Statement
ใน JHCIS และ

Web https://cs5.chi.or.th/ssopupload/Main

........



การจัดการข้อมูล SSOP

หน่วยบริการ

หน่วยบริการหลัก ปกส.

Audit

Audit

Web https://cs5.chi.or.th/ssopupload
Web http://www.casemix.go.th/ssopupload/ssopnews.aspx

การตอบรับข้อมูลการเบิกค่ารักษาผู้ป�วยนอกสิทธิประกันสังคม

HOSCODE_SOCDBIL_xxxxxxx.ZIP

บัญชีรายการแจ้งค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป�วยนอก  ระบบประกันสังคม ประจํางวดเดือน xxxxxx

HOSCODE_SOGNSTM_xxxxxx.zip

ตรวจสอบ 
และจัดสรรแก่
หน่วยบริการลูก
ข่าย ปกส.

หน่วยบริการจัดทํา
ข้อมูล SSOP ส่ง สกส.



การจัดการ HMAIN ประกันสังคม สําหรับ JHCIS

....

เข้า JHCIS ด้วย User adm 
เพืWอจัดการข้อมูล HMAIN ประกันสังคม ก่อน 

เข้าเมนู การปรับแต่งระบบและรหัสข้อมูล 



การจัดการ HMAIN ประกันสังคม สําหรับ JHCIS

....

เข้า กําหนดค่าเริWมต้นของระบบ [System Configure] 
-> กําหนดค่าเริWมต้นของสถานบริการนี_ 1 ... 

เลือก ให้ใช้สิทธิ ปกส. ได้เฉพาะ รพ.หลัก(hmain) ทีWระบุไว้ เท่านั_น 



การจัดการ HMAIN ประกันสังคม สําหรับ JHCIS

....

เลือก ให้ใช้สิทธิ ปกส. ได้เฉพาะ รพ.หลัก(hmain) ทีWระบุไว้ เท่านั_น 

กําหนด รพ. ทีW เปeน HMAIN ประกันสังคม ทีWหน่วยบริการ ต้องส่ง SSOP ให้ HMAIN นั_นๆ ใส่ได้
สูงสุด 3 หน่วยบริการ ... จากนั_นกด จบ ปhด JHCIS แล้ว เข้าใช้งาน JHCIS ใหม่ได้ 



โปรแกรมเสริมทีWแนะนําให้ติดตั_งเพิWมเตมิ 
• 7Zip https://www.7-zip.org/download.html 
ใช้สําหรับแตกไฟล์ Zip 

• Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/ 
ใช้สําหรับดูข้อมูล REP ตอบกลับจาก สกส. 

• Internet Explorer 
ใช้สําหรับดูข้อมูล XML Statement จาก สกส. 

....



การส่งข้อมูล SSOP ผ่าน JHCIS 

....

เลือกทีWเมนู ส่งออกข้อมูลให้ระบบอืWน 
 
1. เลือกช่วงวันทีWของข้อมูล SSOP ทีWต้องการส่ง 
2. กดปุ�ม ประกันสังคม (XML:SSOP)
จากนั_น JHCIS จะส่งข้อมูลไปทีW Folder 

C:\JHCIS_export\sso ตามด้วย Folder ช่วง
ของการส่งออกข้อมูล 
 
จากตัวอย่างก็จะชืWอ Folder 
2020100120201031 



Web สําหรับส่งข้อมูล SSOP
https://cs5.chi.or.th/ssopupload

ระบบรับส่งธุรกรรม 
 
รหัสโรงพยาบาล คือ HOSPCODE 5 หลัก 
รหัสผ่าน คือ รหัส Password 5 ตัวจาก สกส.

รหัสเดียวกับ Outlook 



เมืWอ Login 
เรียบร้อย 
จะเข้าสู่ระบบ 



ไปทีWเมนู รับ-ส่งธุรกรรม 
เลือกไฟล์ แฟvมทีWต้องการส่ง 
เลือก Browse เพืWอหาไฟล์ Zip 
จาก Folder ทีWเราส่งมาจาก 
JHCIS 

การส่งธุรกรรม 



การส่งธุรกรรม เมืWอ Browse หาไฟล์ Zip 
เรียบร้อย ให้กด ส่ง 

ระบบจะแจ้งเตือนการรับ
ข้อมูล SSOP ทีWส่ง 

กดทีWผลการตรวจสอบเบื_องต้น 
เพืWอดูผลงานรับข้อมูลจาก Web ได้ หลังจากทีW Upload ข้อมูล SSOP แล้ว

จะทราบผล REP (ตอบกลับ) ในวันถัดไป 



ประวัติการส่งธุรกรรม 

การดูผลการตรวจสอบ
ข้อมูลตอบกลับ(REP)

ให้กดทีW ประวัติการส่งธุรกรรม 
เลือก ดาวน์โหลด REP ทีWเรา
ต้องการ 
 
เราจะได้ Zip มา 
 
HOSPCODE_SOCDBIL_xxxxx
xx.ZIP

ให้ทําการแตก Zip ไฟล์จากได้ไฟล์
มาจํานวน 2 ไฟล์ 

2 ไฟล์ คือ HOSPCODE_SOCDBIL_xxxxxxx.BIL
HOSPCODE_SOCDDIS_xxxxxxx.BIL 



เปhดไฟล์ HOSPCODE_SOCDBIL_xxxxxxx.BIL ด้วยโปรแกรม Notepad++

คลิกขวาทีWไฟล์ HOSPCODE_SOCDBIL_xxxxxxx.BIL 
 
เลือก Edit with Notepad++

เมืWอเปhดเข้าโปรแกรม
Notepad++ ก็จะแสดง
ข้อมูลผลการตรวจสอบ
ข้อมูล 
 
รายการทีWตรวจผ่าน 
จะได้ *| A 
รายการทีWตรวจไม่ผ่าน 
จะได้ *| C 
ให้นํารายการทีWติด C ไป
ตรวจสอบ

ประวัติการส่งธุรกรรม 



การตรวจข้อมูล ติด C ของ SSOP ให้ไปดู  
- รหัสทีWไม่ผ่านการ

ตรวจสอบในท้ายไฟล์ 
HOSPCODE_SOCDBIL_xxxxxx
x.BIL 
ทีWเราเปhด ว่าติดรหัสอะไร 
บ้างใน คําอธิบายรหัส : 
CheckCode
 
จาก ตัวอย่าง 
 
-รหัสทีWไม่ผ่านการตรวจสอบ 
C01 : ไม่มีสิทธิประกันสังคม 
C07 : รหัสสถานพยาบาลหลักไม่
ถูกต้อง 
R01 : Dispense ID ซํ_ากับทีWเคยส่ง
มาแล้ว 
T02 : InvNo ซํ_ากับทีWเคยเบิกแล้ว 
 
**กรณี ทีWมีตําว่า ซํ_า แสดงว่า 
รายการนั_นถูกส่งซํ_า แต่ ได้ *| A ไป
แล้ว ไม่ต้องแก้ข้อมูลในรายการนั_น 
 

-รหัสทีWไม่ผ่านการตรวจสอบ 
C01 : ไม่มีสิทธิประกันสังคม 
C02 : วันทีWรักษา (dttran) ไม่มีสิทธิประกันสังคม 
C07 : รหัสสถานพยาบาลหลักไม่ถูกต้อง 

แก้ไขด้วยการตรวจสอบสิทธิ�ทกุครั�ง 
ที�มีการรับบริการ สิทธิ�ประกันสังคม 
ในวันที�ผู้รับบริการ มารับการรักษาใน
หน่วยบริการ (ตาม HMAIN ปกส. 
ที�ตั�งไว้ในครั�งแรก)



หลังจากตรวจสอบข้อมูล ติด C ของ SSOP เรียบร้อย
ให้ส่งข้อมูล SSOP นั_นเข้า Web
https://cs5.chi.or.th/ssopupload อีกครั_ง
เพืWอให้ระบบจัดการทํา Statement ให้เราอีกครั_ง
ตาม TimeLine 
https://ww2.chi.or.th/dataupload/Doc/2563/ClaimCalendar2020%20(28.09.2563).pdf นี_ 

ระบบรับส่งธุรกรรม 
 
รหัสโรงพยาบาล คือ HOSPCODE 5 หลัก 
รหัสผ่าน คือ รหัส Password 5 ตัวจาก สกส.

รหัสเดียวกับ Outlook 



Statement
สกส. จะให้โหลด 
Statement ได้ ย้อนหลัง 
4 เดือน 
 
 
Link การจัดการ Statement
PDF 
https://drive.google.com/file/d/1mIK
YiCvDDLD58C8DNC14eq2awKE1oGW
T/view?usp=sharing

โปรแกรมไว้จัดการ Statment
HISAUDIT
http://203.157.172.1/computer/web51
v2/HISAudit.zip

 


