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การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลบรกิาร เวชภัณฑ์ ผ่านระบบ
Krungthai Digital Health Platform
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❶
หน่วยบริการ ที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งใบคําขอลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ในระบบฯ ให้ทางหน่วยงาน 
สปสช.

❷
สปสช. 

สร้างผู้ใช้งานในระบบฯ

❸
เข้าระบบเพื่อยืนยัน

ตัวตน
และเปิดการใช้งาน

(User Activation)

❹
เจ้าหน้าที่ Admin ระบบ
ในหน่วยบริการของท่าน 

เป็นผู้ กําหนดสิทธิ/บทบาท
การใช้งานตามที่หน่วยบริการ

ของท่านกําหนดไว้

❻
เมื่อเริ่มให้บริการ ระบบจะ
นําข้อมูลการให้บริการของ
แต่ละหน่วยบริการ มา
แสดงให้ผู้ใช้บริการต่างๆ
ได้ 

ทําการนัดหมาย
นัดหมาย

❼
ผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนและเข้าใช้งาน
ผ่านแอพฯ เป๋าตัง เพื่อตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ฯ และนัดหมายเวลา

เข้ารับบริการ

❺
ตั้งค่าข้อมูลรายละเอียดการ
ให้บริการตามหน่วยบริการ
ของท่าน เพื่อนํามาแสดงใน
แอพฯ เป๋าตัง เช่น วัน-เวลา 
ให้บริการ เป็นต้น

ผู้ขอใช้บริการ
เข้ารับการบริการ

ตามที่ได้ลงทะเบียนนัด
หมาย

10 ❾
เมื่อผู้ขอรับบริการ มาติดต่อหน่วยบริการ 

ตามเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่จะต้อง ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ โดยวิธี ดังนี้

1. Dip Chip บัตรประชาชน
2. กรอกข้อมูลบัตรบัตรประชาชน/สูติบัตร
3. QR Code/Virtual ID เป๋าตัง

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ข้อมูลผู้ขอรับ
บริการ และเวลานัดหมาย ดังนี้
1. ยืนยัน/เลื่อน/ยกเลิก การนัดหมาย
2. ตรวจสอบสิทธิฯจากเพศและอายุ
3. การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ
4. ประวัติการใช้สิทธิ

❽

13
เจ้าหน้าที่สามารถกรอก
ข้อมูลเพื่อบันทึกผลการ

ตรวจได้ (ถ้ามี) 
เช่น ผล LAB ผลเลือด 

ผลการคัดกรอง

14
เจ้าหน้าที่ ที่ทําการอนุมัติเบิกจ่ายสามารถ

สร้างใบเบิกจ่ายและส่งเบิก มายัง สปสช. ได้
โดย รพ. สามารถกําหนดระดับการอนุมัติได้ 

2 ระดับได้แก่ 
1) ผู้จัดเตรียมรายการ (Maker) และ 
2) ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

เจ้าหน้าที่ สปสช. สามารถ
ดูข้อมูลอนุมัติเบิกจ่าย

และทําการอนุมัติรายการได้

15 เจ้าหน้าที่ สปสช. สามารถ
อนุมัติการตั้งเบิกผ่านระบบของ

สปสช. และอนุมัติการโอนเงินผ่าน 
Krungthai Corporate Online

16
โรงพยาบาล สามารถ

ตรวจสอบสถานะการอนุมัติ 
และ สถานะการโอนเงิน

ได้โดยผ่าน Hosp. Portal

17

เจ้าหน้าที่ สามารถ
เรียกดูข้อมูล

รายการนัดหมาย 
การเข้ารับบริการใน
แต่ละวันผ่านระบบ

ได้

11
ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบ 

ประวัติการเข้ารับบริการ/ใช้สิทธิ
ผ่านแอพ เป๋าตัง

12
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การใช้งาน Hospital Portal
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การใช้งานระบบ Hospital Portal

0.  การเข้าใช้งานระบบฯ
สําหรบั Admin ต้องตั้งค่าก่อนให้บรกิาร

1. ตั้งค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ
2. ตั้งค่าการเคลม
3. กําหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน
4. กําหนดบทบาท
5. จดัการตารางวนั/เวลา ให้บรกิารกิจกรรม
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การเข้าใช้งานระบบ ฯ
ผู้ใช้งานระบบ Krungthai Digital Health Platform ทุกท่าน ต้องมีข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน จาก สปสช ก่อน จากนั้นต้องทําการ log in ครัง้แรก
เพื่อ Activate User* ต่อมา Super Admin ของแต่ละหน่วยงานเห็นข้อมูล User ผู้ใช้งาน ถึงจะทําการสรา้งบทบาทให้ User เข้าใช้งานได้
วธิีการเข้าสู่ระบบมีขั้นตอนดังนี้
 เปิด web browser (google chrome) โดยพิมพ์ 

https://www.healthplatform.krungthai.com
 ระบุชื่อผู้ใช้งาน (user) ที่ได้รบัจาก E-mail และ Password (ที่ได้รบัจาก สปสช.) เมื่อระบุข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

ทุก User ต้องทําการ log in เข้า
ระบบครัง้แรกด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และ 

รหัสผ่านที่ถูกต้อง
จงึจะพบ Error Massage 

“ข้อมูลของท่านอยู่ในระบบเรยีบรอ้ยแล้ว 
รอการตั้งค่าจากผู้ดูแลระบบ”

เป็นอนั Activate User สําเรจ็
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[Admin] ตั้งค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ
คลิกหัวข้อ ข้อมูลหน่วยบรกิาร > เกี่ยวกับหน่วยบรกิาร จะพบกับข้อมูลหน่วยบรกิาร 
แต่สําหรบักรณีที่ที่ผู้ใช้งานเป็นหน่วยบรกิารหลัก และมีหน่วยบรกิารในเครอื ระบบจะแสดงรายชื่อของหน่วยบรกิารหลักและรายชื่อหน่วย
บรกิารในเครอื โดยผู้ใช้งานสามารถกดสัญลักษณ์      เพื่อเข้าสู่ Tab เมนูย่อย
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[Admin] ตั้งค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ

โรงพยาบาลมหาชน

เมนูย่อย ข้อมูลหน่วยบรกิาร จะแสดง ข้อมูลต่างๆ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
*หากต้องการแก้ไข สามารถแจง้ สปสช. เพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน
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[Admin] ตั้งค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ
เมนูย่อย เวลาทําการ/วนัหยุด จะแสดง ข้อมูลเวลาทําการและวนัหยุดพิเศษ ซึ่งสามารถคลิกที่       เพื่อทําการแก้ไข

“ข้อมูลวนั/เวลาทําการจะไปแสดงบนเป๋าตัง”

“ส่งผลต่อการ Set Slot สําหรบัการจองวนัทําการปกติ
กรณีที่มีวนัหยุดพิเศษ วนัทําการปกติ จะไม่แสดงวนัดังกล่าวเป็นวนัทําการให้จองได้”
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[Admin] ตั้งค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ

หัวข้อ แก้ไขเวลาทําการ สามารถติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเป็นกําหนดวนั
ทําการได้ และยังสามารถแก้ไขเวลาทําการได้

หัวข้อ แก้ไขวนัหยุดพิเศษ สามารถติ๊กเครื่องหมายถูกออก เพื่อให้
วนัหยุดพิเศษกลายเป็นวนัทําการปกติได้ (แต่ไม่สามารถลบได้)
หรอื สามารถกําหนดวนัหยุดพิเศษเพิ่มได้โดยคลิกปุ่ม เพิ่มวนัหยุด 
และระบุวนัที่

“ข้อมูลวนั/เวลาทําการจะไปแสดงบนเป๋าตัง”
“ส่งผลต่อการ Set Slot สําหรบัการจองวนัทําการปกติ

กรณีที่มีวนัหยุดพิเศษ วนัทําการปกติ จะไม่แสดงวนัดังกล่าว
เปน็วนัทําการให้จองได้”
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[Admin] ตั้งค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ
เมนูย่อย หน่วยตรวจ ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยตรวจเป็น default 1 หน่วยตรวจ
หากต้องการเพิ่มหน่วยตรวจสามารถคลิก เพิ่มหน่วยตรวจ และระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
จากนั้น คลิก บันทึก

“ควรตั้งค่าข้อมูลหน่วยตรวจให้สอดคล้องกับการให้บรกิารจรงิ
จะสามารถกําหนดผู้มีสิทธิ์เข้าถึงหน่วยตรวจ และกําหนดกิจกรรมที่ให้บรกิารได้”
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[Admin] ตั้งค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ
หากต้องการแก้ไขข้อมูลหน่วยตรวจสามารถคลิก      เพื่อทําการแก้ไขข้อมูลและวนั/
เวลา ทําการ

“วนั/เวลาเปิดทําการของหน่วยตรวจ ส่งผลต่อการตั้งค่า Slot ในการจอง”



CONFIDENTIAL 1212

ทบทวน [Admin] ตั้งค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ

“เกี่ยวกับหน่วยบรกิาร” ควรเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและตั้ง
ค่าก่อนเริม่ให้บรกิาร
• ข้อมูลหน่วยบรกิาร 

ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบรกิาร เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูล
ติดต่อ
• เวลาทําการ/วนัหยุด แก้ไขวนัและเวลาทําการของ

หน่วยงาน
- เลือกวนัหยุดพิเศษ หรอืเพิ่มวนัหยุดพิเศษได้
• หน่วยตรวจ ตั้งค่า เพิ่ม/แก้ไข หน่วยตรวจ และแก้ไข

วนัและเวลาทําการของหน่วยตรวจ

ข้อมูลทั้งหมดจะไปแสดงในเป๋าตังให้ประชาชนทราบ
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[Admin]ตั้งค่าการเคลม
หน่วยบรกิารสามารถตั้งค่าการเคลมได้ที่เมนู เกี่ยวกับหน่วยบรกิาร > ตั้งค่าการเคลม และคลิกปุ่ม 



CONFIDENTIAL 1414

[Admin]ตั้งค่าการเคลม
กรณีตั้งค่าอนุมตัิเคลมแบบ 1 ขั้นตอน ระบบจะแสดงการตั้งค่าการสรา้งใบเบิกเคลมแบบอตัโนมัติ ให้เลือก 2 ค่าดังนี้

1. สรา้งใบเบิกเคลมด้วยตนเอง คือ ระบบจะไม่นํารายการที่รอการ
สรา้งใบเบิกเคลมไปสรา้งใบเบิกเคลมอตัโนมัติตามเวลาที่กําหนดไว ้
โดยกระบวนการสรา้งใบเบิกเคลมจะถูกจดัการโดยผู้อนุมัติเท่านั้น

2.สรา้งใบเบิกเคลมและนําส่ง สปสช. โดยอตัโนมตัิ คือ ระบบจะนํา
รายการที่รอสรา้งใบเบิกเคลมไปสรา้งใบเบิกเคลมอตัโนมัติตาม
เวลาที่กําหนดไว ้และนําส่งไปยัง สปสช. โดยทันที
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[Admin]ตั้งค่าการเคลม
กรณีตั้งค่าอนุมตัิเคลมแบบ 2 ขั้นตอน ระบบจะแสดงการตั้งค่าการสรา้งใบเบิกเคลมแบบอตัโนมัติ ให้เลือก 2 ค่าดังนี้

1. สรา้งใบเบิกเคลมด้วยตนเอง คือ ระบบจะไม่นํารายการที่รอสรา้ง
ใบเบิกจา่ยไปสรา้งใบเบิกเคลมอตัโนมัติตามเวลาที่กําหนดไว ้โดย
กระบวนการสรา้งใบเบิกเคลมจะถูกจดัการโดยผู้อนุมัติใน Level 
แรก (Maker) เท่านั้น

2.สรา้งใบเบิกเคลม และยืนยันนําส่ง สปสช. ด้วยตนเอง คือ ระบบ
จะนํารายการที่รอสรา้งใบเบิกจา่ยไปสรา้งใบเบิกเคลมอตัโนมัติตาม
เวลาที่กําหนดไว ้และย้ายรายการไปรออนุมัติ โดย ผู้อนุมัติ Level 
ที่2 (Checker) เพื่อรอการพิจารณาส่งไปอนุมัติที่ สปสช.
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ทบทวน ตั้งค่าการเคลม
หน่วยบรกิารต้องทําการตั้งค่าการเคลมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยบรกิารตนเอง ซึ่งต้องทําการเลือก ขั้นตอนอนุมัติใบเบิกเคลม 
วา่เป็นแบบ “1 หรอื 2 ขั้นตอน” จากนั้นเลือกค่าการสรา้งใบเบิกเคลมแบบอตัโนมัติวา่ “สรา้งด้วยตนเอง หรอื อตัโนมัติ”
การตั้งค่าเหล่านี้จะส่งผลต่อการที่หน่วยงานจะสรา้งใบเบิกจา่ยไปยัง สปสช.

เลือก ตั้งค่าการสรา้งใบเบิกเคลม
แบบอตัโนมัติ

เลือก ขั้นตอนอนุมัติใบเบิกเคลม

เลือก หน่วยบรกิาร หน่วยบรกิาร A

1 ขั้นตอน

สรา้งใบเบิกเคลม
ด้วยตนเอง

สรา้งใบเบิกเคลมและ
นําส่ง สปสช. โดย

อัตโนมัติ

2 ขั้นตอน

สรา้งใบเบิกเคลม
ด้วยตนเอง

สรา้งใบเบิกเคลม
อัตโนมัติ และยืนยัน
นําส่ง สปสช. ด้วย

ตนเอง

สรา้งใบเบิกเคลมด้วย 
User เดียว

ส่งเบิกเคลมโดยอตัโนมตัิ มี User สรา้งใบ
เบิกเคลม และอกี 
User ทําการอนุมตัิ

ระบบสรา้งใบเบิกเคลม
อตัโนมัติ และต้องมี 
User ทําการอนุมตัิ
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[Admin] กําหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน
คลิกหัวข้อ กําหนดสิทธิ์ > ผู้ใช้งานระบบ จะพบกับข้อมูลรายละเอยีดผู้ใช้งานทั้งหมดในสังกัดหน่วยงาน ซึ่ง สปสช. เป็นผู้กําหนดให้
ต้องทําการเพิ่มบทบาทของ User ในครัง้แรก หรอืทําการแก้ไขข้อมูลของ User โดยคลิก 
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[Admin] กําหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน

สามารถแก้ไขสถานะของ User ดังกล่าวได้

การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด สามารถคลิกเลือกได้
***เมื่อเพิ่มหน่วยตรวจ ต้องเข้ามาเพิ่มสิทธิ์การเขา้ถึงให้แก่ User ที่จะใช้งาน 
จงึจะเริม่ตั้งค่ากิจกรรมในหน่วยตรวจนั้นๆได้***

หากไม่พบบทบาท ต้องทําการเพิ่มบทบาทให้แก่ User ดังกล่าวก่อน 
จงึจะสามารถเริม่ต้นเข้าใช้งานได้
โดยบทบาทพื้นฐานของหน่วยบรกิารจะมีอยู่ 6 บทบาท ได้แก่

1.Super Admin 
2.เจา้หน้าที่จดัการข้อมูลสิทธิ์และผู้ใช้งานระบบ
3.เจา้หน้าที่เวชระเบียนพยาบาล
4.เจา้หน้าที่บันทึกสรา้งใบเบิกเคลม
5.เจา้หน้าที่บันทึกอนุมัติใบเบิกเคลม 
6.เจา้หน้าที่คอลเซ็นเตอรโ์รงพยาบาล

หาก User ใดมีหน้าที่มากกวา่ 1 บทบาท สามารถเพิ่มบทบาทได้ โดย
คลิก 

(สามารถคลิก ดูสิทธิ แต่ละบทบาทได้วา่ใช้งานอะไรได้บ้างใน 
รายละเอยีดข้อมูลของแต่ละบทบาทใน slide ถัดไป)



CONFIDENTIAL 1919

[Admin] กําหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน



CONFIDENTIAL 2020

ทบทวน กําหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน
“ผู้ใช้งานระบบ” Super Admin ต้องเข้ามาตั้งค่าบทบาทและระบุหน่วยตรวจให้แก่ User ทั้งหมดก่อน
ถึงจะเริม่เข้าใช้งานระบบฯ ได้
1 User สามารถมีได้มากกวา่ 1 บทบาท

*ทาง สปสช. เป็นผู้จดัส่ง User และ Password ให้ทุกท่าน

หน่วยบรกิาร
(โรงพยาบาล)

หน่วยตรวจต่าง ๆ

เจา้หน้าที่ ผู้ใช้งานระบบ

Super Admin

User เดียวกับระบบของ สปสช.

1. จดัการขอ้มูลสิทธิ์และ
ผู้ใช้งานระบบ

2. คอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาล

3. บันทึกสรา้งใบเบกิเคลม

1. เวชระเบียนพยาบาล1. เวชระเบียนพยาบาล 1. จดัการขอ้มูลสิทธิ์และ
ผู้ใช้งานระบบ

2. คอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาล



CONFIDENTIAL 2121

[Admin] กําหนดบทบาท
กรณีต้องการเพิ่มบทบาท นอกเหนือจากบทบาทพื้นฐาน สามารถกําหนดได้โดย คลิกหัวข้อ กําหนดสิทธิ์ > บทบาท และ คลิก เพิ่มบทบาท

ระบุ รหัสบทบาท และชื่อบทบาท (ตั้งรหัสและชื่อบทบาทได้เอง)



CONFIDENTIAL 2222

[Admin] กําหนดบทบาท
จากนั้นสามารถติ๊กเลือกสิทธิต่างๆ ให้ แก่บทบาท เมื่อครบถ้วนตามต้องการก็คลิก บันทึก



CONFIDENTIAL 2323

[Admin] กําหนดบทบาท
บทบาทที่ถูกบันทึกจะอยู่ในหน้าแรก ซึ่งบทบาทที่กําหนดเอง สามารถเข้ามาดูสิทธิ แก้ไข หรอืลบบทบาทดังกล่าวได้



CONFIDENTIAL 2424

ทบทวน กําหนดบทบาท

กรณีที่ 6 บทบาทพื้นฐาน ไม่ตรงตามความต้องการ สามารถเพิ่มได้ที่เมนู บทบาท
รหัสบทบาท และชื่อบทบาท ตั้งค่าได้เอง และเลือกสิทธิ์ของบทบาทได้จากตารางบทบาท



CONFIDENTIAL 2525

[Admin]จดัการตารางวนั/เวลา ให้บรกิารกิจกรรม
กิจกรรมที่หน่วยบรกิารของท่านสามารถให้บรกิารได้จะแสดงในหัวข้อ จดัการกิจกรรม > ตารางการจองกิจกรรม
หากท่านมีสิทธิในหน่วยบรกิารอื่นก็สามารถทําการจดัการได้โดยเลือกหน่วยบรกิาร และ ปีงบประมาณ ให้ถูกต้อง
จากนั้นเลือกกิจกรรมที่ต้องการจดัการ ตารางวนั/เวลา ให้บรกิารกิจกรรม โดยคลิก       ที่กิจกรรมหลักที่ต้องการแก้ไข



CONFIDENTIAL 2626

[Admin]จดัการตารางวนั/เวลา ให้บรกิารกิจกรรม
กิจกรรมย่อยปรากฏขึ้นมา คลิก      เพื่อแก้ไข ระบบจะแสดงรหัสกิจกรรม, ชื่อกิจกรรมย่อย, สําหรบัระยะเวลาเริม่ใช้กิจกรรม และ จาํนวนโควต้า 
เป็นค่าเริม่ต้นที่ถูกกําหนดโดยทางกองทุน

โรงพยาบาลมหาชน



CONFIDENTIAL 2727

[Admin]จดัการตารางวนั/เวลา ให้บรกิารกิจกรรม
จะพบข้อมูลของกิจกรรมดังกล่าว และหากยังไม่มีหน่วยตรวจ ต้องทําการเพิ่มหน่วยตรวจก่อน

*ราคาต้นทนุเป็นราคาที่ระบบดึงมาจากระบบของ สปสช. ซึ่งเป็นราคาที่ สปสช. จะจา่ยเบิกเคลมให้กับหน่วยบรกิาร โดยทางหน่วยบรกิารสามารถแก้ไขได้ แต่ระบบไม่ได้
นําเอามาคํานวณเป็นค่าเบิกเคลม

กรณีต้องการลบหน่วยบรกิารในกิจกรรมนั้นๆ ให้
คลิก       จากนั้นคลิก     และกด ลบหน่วยตรวจ
แต่จะไม่สามารถลบหน่อยตรวจที่มีการให้บรกิาร
แล้ว หรอืหากมีการเพิ่ม slot แล้ว ต้องลบ slot 
ให้หมดก่อน

โรงพยาบาลมหาชน



CONFIDENTIAL 2828

[Admin]จดัการตารางวนั/เวลา ให้บรกิารกิจกรรม
หัวข้อระยะเวลากิจกรรม ให้เลือก หน่วยตรวจ ที่ต้องการเพิ่ม และ ระบุวนัที่เริม่ต้น-สิ้นสุดการจอง กับ ให้บรกิาร จากนั้นให้คลิก บันทึก



CONFIDENTIAL 2929

[Admin]จดัการตารางวนั/เวลา ให้บรกิารกิจกรรม
หลังจากบันทึกการเพิ่มหน่วยตรวจ ระบบจะแสดงหน่วยตรวจที่ได้สรา้งไวใ้นหน้ากิจกรรม



CONFIDENTIAL 3030

โรงพยาบาลมหาชน

[Admin] ลบหน่วยตรวจ
กรณีต้องการลบหน่วยตรวจให้บรกิารในกิจกรรมนั้นๆ เมื่อเข้าสู่กิจกิจกรรมดังกล่าว ให้คลิก       จากนั้นคลิก         และคลิก ลบหน่วยตรวจ



CONFIDENTIAL 3131

[Admin]จดัการตารางวนั/เวลา ให้บรกิารกิจกรรม
กําหนดวนัทําการพิเศษ หรอืวนัหยุด สามารถกําหนดได้ คลิก เพิ่มวนัทําการพิเศษ



CONFIDENTIAL 3232

[Admin]จดัการตารางการจองกิจกรรมและโควตา (Slot)

หากกิจกรรมมีวนัทําการพิเศษ หรอืวนัหยุด สามารถกําหนดได้ คลิก เพิ่มวนัทําการพิเศษ



CONFIDENTIAL 3333

[Admin]จดัการตารางการจองกิจกรรมและโควตา (Slot)
กรณี เพิ่มวนัหยุด ระบุชื่อวนัและกําหนดวนัที่ กรณี เพิ่มวนัทําการพิเศษ ระบุชื่อวนั กําหนดวนัที่ และต้องระบุ Slot 

หมายเหตุ
ระบุเวลาเริม่ เวลาสิ้นสุด และจาํนวนโควตา
จะไปปรากฏอยู่ใน “เป๋าตัง” ซึ่งประชาชน
สามารถทําการจองได้
และหากมีประชาชนทําการจองแล้ว จะไม่
สามารถแก้ไข หรอืลบ Slot ดังกล่าว


