
การเบกิในระบบใบเสร็จรับเงิน

โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ฝายบริหารการจัดสรรและชดเชยคาบริการ



การเบิกจายในระบบใบเสร็จรับเงนิ

 บทบาทในการตรวจสอบของ หนวยงาน อปท. 

การรับรองการมีสิทธิ ของผูรับบริการ 

ผูรับบริการ(เจาของใบเสร็จ)  มีสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล  ณ วันท่ีเขารับบริการ

การรับรองการสงเบิกของผูมีสิทธิ 

ผูมีสิทธิสงใบเสร็จ เพ่ือเบิกคารักษาพยาบาลทันในระยะเวลาท่ีกําหนด

การตรวจสอบคารักษาพยาบาลที่เบิกได

ตรวจสอบคารักษาพยาบาลท่ีเบิกไดใหเปนไปตามระเบียบกอนการสงเบิก

บทบาทในการดําเนินงานของ สปสช.

 ตรวจสอบคารักษาพยาบาลท่ีเบิกได

 ความถูกตองในการบันทึกขอมูลในระบบกับใบเสร็จรับเงิน 



การดําเนินการกอนสงเบกิ

1. ผูมีสิทธิมีการสํารองจายเงินและไดรับใบเสร็จจากหนวยบริการ ใหผูมีสิทธินําใบเสร็จดังกลาวมาดําเนินการ

- แจงขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลคืนในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (แบบร.บ.๓ ) โดยให
ผูบริหาร/ผูมีอํานาจ ลงนาม 

-หลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) พรอมลงลายมือช่ือรับรองวา “ขาพเจาขอรับรองวาไดสํารองจายเงินเพ่ือ
เปนคารักษาพยาบาลไปจริงทุกประการ” ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

2.   ผูบังคับบัญชาตรวจสอบวาผูขอรับเงินเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบ 
มท. วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถ่ิน   และลงลายมือช่ือรับรองในแบบ ร.บ.๓

3.  หนวยงานคลังตรวจสอบการมีสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลใหเปนไปตามหลักเกณฑ ประเภท และอัตราท่ี
กําหนดไว



4. นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบความครบถวน และถูกตองของแบบ ร.บ.๓ และใบเสร็จรับเงิน หากถูกตองใหบันทกึขอมูล

เบิกจายผาน website สปสช.โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร

- scan แนบไฟลใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวของ เชน หนังสือรับรองการใชยา โดยไฟลที่แนบตองมีขนาดไมเกิน ๒ MB. และ
ตองเปนไฟลที่มีนามสกลุ doc, docx, pdf, jpg, gif, png เทานั้น

การบันทึกขอมูลการเบิกในแตละคร้ัง ใหบันทึกขอมูลการเบิกของผูปวยรายเดียวกันที่ ใชบริการใน ว/ด/ป เดียวกัน (ดูจากวันที่ใน

ใบเสร็จรับเงิน) และใน สถานพยาบาลเดียวกันเทานั้น ทั้งนี้อาจจะมีใบเสร็จมากกวา ๑ ฉบับได เชน เปนใบเสร็จคารักษาพยาบาล ๑ ฉบับ 

และใบเสร็จคาชันสูตร ๑ ฉบับ

 1 ฎีกา : 1 คน : 1 วัน : 1 รพ.
 สงหลักฐานทั้งหมดคืนใหกบัหนวยงานคลังเกบ็ไวเปนหลกัฐานในการเบิกจายเงิน

อปท.ตรวจสอบจํานวนเงินเบิกใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนด 

และการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง



การเบิกจายในระบบใบเสร็จรบัเงิน

เบกิใบเสร็จได

• เขารับบริการเปนผูปวยนอกทั่วไป

• กรณีเขารับบริการกรณีฉุกเฉินที่สถานพยาบาล
ของเอกชนเปน ผูปวยใน

• ผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (กรณีเขารับ

บริการในสถานพยาบาลเอกชนตองมีการสงตัวจาก
สถานพยาบาลของรัฐ)

• กรณีตรวจสุขภาพประจําป(เฉพาะเจาของสิทธิ

เทาน้ัน 

• สวนตางจากสิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ

เบกิใบเสร็จไมได

• กรณีเขารับบริการสถานพยาบาลของรัฐ 
กรณีผูปวยใน (อนุโลมในกรณีท่ีไมสามารถเบิกใน

ระบบเบิกจายตรงได และตองขออนุมัติเปนรายกรณี) 

• ก ร ณี เ ข า รั บ บ ริ ก า ร ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น ที่
สถานพยาบาลของเอกชน เปนผูปวยนอก 

• ยากลุมที่ตองขออนุมัติกอนการใชยา 

• คาพาหนะสงตอ

• ยาคุมกําเนิด(วางแผนครอบครัว)

• ยาวิตามิน (มิใชการรักษา)



ขั้นตอนการดําเนินการ การเบิกจายในระบบใบเสรจ็ ของ สปสช.

1. ตนสังกัดตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของใบเสร็จรับเงิน

สปสช. โอนเงินใหตนสังกัดภายใน 15 วัน
นับจากวันตัดยอดออก Statement 

2. ตนสังกัดบันทึกขอมูลในโปรแกรม ( สปสช. ) 

3. สปสช. ตรวจสอบตามหลักเกณฑ ระเบียบท่ีกําหนด

ใบเสร็จท่ีไดรับการอนุมัติตัดยอดออกรายงาน เดือนละ 3 ครั้ง ทุกวันท่ี 

10 20 และ 30 ของทุกเดอืน

หมายเหตุ : กรณีลาชา/ เพ่ิมเงิน/ คืนเงิน ตัดยอดออกรายงานเดือนละ 1 คร้ัง

ทุกวันที่ 20 ของเดือน
 สถานพยาบาลที่รักษา

 ว/ด/ป ที่เขารับการรักษา

 ชื่อ-สกุลของผูปวย อายุ เพศ

 จํานวนเงินคารักษาพยาบาล

 ไฟลรูปภาพใบเสร็จรับเงิน

 ประเภทการรับบริการ



เกณฑการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกอนการสงเบกิ

ความถูกตองในการบันทึกขอมูลกับใบเสร็จรับเงิน 

• ตรวจสอบช่ือสกุล /วันท่ีเขารับบริการ / ประเภทผูปวย / จํานวนเงินรวม / จํานวนเงินท่ีเบิกได

• ตรวจสอบเอกสารแนบ เพ่ิมเติม ใหครบถวนสมบูรณ เชน กรณีผูปวยเบิกคารถเข็น ใหตรวจสอบใบรับรองจากแพทย

• ตรวจสอบคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑการจายชดเชย

ราคาที่ขอเบิกเปนไปตามประกาศที่กรมบัญชีกลางกําหนด

• ผูปวยนอก ราคาเบิกจายตามท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บแตไมเกินอัตราตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

• ผูปวยใน ขออนุมัติเบิกผานตนสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เวนแต รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณยและศูนยศรีพัฒน



หลักฐานเพิ่มเติมเพือ่ประกอบการเบิกจาย

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

1 กรณีช่ือ-สกุลไมตรงกับฐานขอมูลของ 

สปสช.

- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือสกุล

- สําเนาทะเบียนสมรส

- สํ า เ น า สู ติ บั ต ร  (กร ณี ใ น ใ บ เ ส ร็ จ ร ะ บุ ว า เ ป น บุ ต ร ขอ งน า ง /

นางสาว…………..)

2 กรณีมีการเบิกยานอกบัญชียาหลัก

แหงชาติ

- หนังสือรับรองเหตุผลและความจําเปนในการเลือกใชยานอกบัญชียา

หลักแหงชาติของแพทย ตามเหตุผลขอ A ถึง E (F ไมสามารถเบิกได) 

(หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0422.2/ว 111 ลงวันท่ี 24 ก.ย.55 

เรื่องการระบุเหตุผลการใชยานอกบัญชียาหลักเพ่ือประกอบการ

เบิกจาย)



กรณีที่ตองแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจาย

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

3 กรณีท่ีสงเบิกคาฟอกเลือดดวยเครื่อง

ไตเทียม ณ สถานพยาบาลของเอกชน

- หนังสือสงตัวของแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐเพ่ือสงตัวไปรับบริการ

ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ณ สถานพยาบาลเอกชน

4 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลดวยวิธีการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

(ว.447)

- คายาสมุนไพร

- คาบริการฝงเข็ม

- คานวด

- คาอบไอน้ําสมุนไพร

- ทับหมอเกลือ

- ใบรับรองแพทยจากแพทยแผนปจจุบันท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมหรือแพทยผูมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน

ไทยประเภทการนวดไทย หรือประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย

แผนไทยประยุกต  ซึ่งใบรับรองแพทยตองระบุถึง“ความจําเปนในการ

รักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพกรณีท่ีตองรักษาพยาบาลดวยวิธีการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก”
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ตัวอยางใบสงตัว
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กรณีที่ตองแนบหลักฐานเพิม่เติมเพื่อประกอบการเบิกจาย

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

5 กรณีบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิ

ประกันสังคม

ตองแนบหลักฐานรับรองจากสาํนักงานประกันสังคมวาเบิกจายจากสิทธิประกันสังคมครบ

ตามที่ประกันสงัคมกําหนดแลว และสามารถใชสิทธิ อปท. เบิกสวนตางได (เขารับการรักษา

ในสถานพยาบาลรัฐ)

1. เบิกสวนเกินการคลอดไดทุกครรภ โดยเบิกสวนที่เกินจาก 15,000 บาท (เร่ิม 1 ม.ค.65)

2. กรณีคาฟอกไตสวนที่เกินจาก 1,500 บาท

3. กรณีการเบิกคาวางเสน vascular access ซ้ําภายใน 2 ป

4. กรณีทําฟน สวนเกินจาก 900 บาท ตอป ใหเบิกจายจากสิทธิ อปท. แตไมเกินอัตราที่

กําหนด  โดยใหเบิกจายในระบบใบเสร็จ

6 กรณีที่นอนพักรักษาตัวประเภท

ผู ป วย ใน  ณ สถานพยาบาล

เอกชน

- ใบรับรองจากแพทยผูรักษาของสถานพยาบาลเอกชน  ที่ระบุถึงความจําเปนรีบดวนใน

การเขารับรักษาพยาบาล

- ใบแสดงรายละเอียดคาใชจายตางๆ

11



กรณีที่ตองแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจาย

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

7 กรณีเบิกอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดโรคที่มี

ลักษณะ ขอบงช้ีในการใช และคุณสมบัติของแพทยผู

สั่งใช เปนการเฉพาะ  ซึ่งไดแก   

-ชุดเคร่ืองกระตุนไฟฟาของสมองสวนลึก

- ชุดประสาทหูเทียม

- ชุดเคร่ืองชวยฟงชนิดฝงในกระดูก

- เคร่ืองอัดอากาศขณะหายใจเขา (Continuous  

Positive  Airway Pressure – CPAP) เปนตน

- รถเขน็คนพิการ

- ใบรับรองแพทยผูทําการผาตัดที่ตองระบุขอบงช้ีใหครบทุกขอ

ตามอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดโรคที่จําเปนตองใช

- หลักฐานการตรวจตาง ๆ ที่รับรองโดยแพทยผูทําการรักษา/

ผาตัดเพ่ือประกอบการเบิกจาย (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ 

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

8 การเบิกคาพาหนะรถสงตอ - เบิกจายตรงกับทางรพ.เทานั้น ไมสามารถเบิกดวยใบเสร็จรับเงิน

ได  ตามระเบยีบ ว.76

12



กรณีที่ตองแนบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเบิกจาย

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานที่แนบ

9 คาบริการทางทันตกรรม - ตามหนังสือ ว.246 ปรับอัตราคาบริการ เร่ิมตั้งแต 1 ต.ค.59

- แนบใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลเพ่ิมเติม

- หมวดที่ 13 เปน อาจมีสวนที่ตองรวมจาย

10 คาเวชภัณฑท่ีมิใชยา - แนบใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลเพ่ิมเติม

- กรณีที่ใชในโรงพยาบาล เบิกไดตามสถานพยาบาลเรียกเก็บ กรณีนํากลับบานเบิกได 

8 รายการ  เทาน้ัน 

1. สายใหอาหารผานจมูกสูกระเพาะอาหาร

2. ถุงเก็บสิ่งขับถายจากลําไส

3. สายสวนปสสาวะสําหรับเด็ก

4. สายสวนปสสาวะ ชนิดใชระยะชนิด 2 หาง

5. ถุงเก็บนํ้าปสสาวะแบบติดกาวสําหรับเด็ก

6. ถุงเก็บนํ้าปสสาวะซึ่งตอจากสายสวนระยะยาง ชนิดใบใหญ

7. ถุงเก็บนํ้าปสสาวะจากรูเปดหนาทองชนิดใชระยะยาว

8. ถุงเก็บน้ําปสสาวะจากรูเปดหนาทองชนิดใชระยะส้ัน

13
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Log in เขาสูโปรแกรม ดวยระบบ Smart card

โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น



ขั้นตอนการดําเนินการ

กรอกเลขประจําตัวประชาชน 

และ วันท่ีเขารับบริการ

เลือกหนวยบริการที่เขา

รับบริการ
บันทึกคารักษาพยาบาล

เลือกประเภทการรับ

บริการ
แนบไฟลเอกสารกด บันทึกขอมูลสง



กรอกขอมูลรายละเอียดการเบิกคารักษา

เลือกประเภทการรับบริการ

กรณีเลือกท่ัวไป(อื่นๆ) ระบุเพ่ิมเติมได



การเลือกประเภทการรับบริการ

** สามารถเลือกไดมากกวา 1 รายการ 



กรณีเปนการเบิกลาชา 

(ใบเสร็จมีอายุเกิน 1 ป)

แนบไฟลประกอบการพิจารณา

แสดง Dialog การแนบไฟลเอกสาร



การคนหาขอมูลเพื่อตรวจสอบ
1 คนหาดวยเลขประจําตัวประชาชนผูรับการรักษา

2. คนหาดวยประเภทรายการท่ีสงเบิก

3. คนหาดวยประเภทการไมอนุมัติ

4. คนตามเลขท่ีคํารอง



เหตุผลการไมอนุมัติคํารอง และ

แนวทางการแกไข

1. แจงเหตุผลการไมอนุมัติคํารอง

2. แจงแนวทางการแกไข

3. เบอรติดตอผูประสานงาน



ตัวอยางกรณีไมอนุมัติการเบิกจาย



ขั้นตอนการตรวจสอบและแกไขขอมูลไมอนุมัติ

เลือกเง่ือนไขการคนหาดวย

สถานะไมอนุมัติ
ระบบแสดงขอมูลท่ีไมอนุมัติ

ตรวจสอบเหตุผลการไมอนุมัติ

และแนวทางการแกไข

แกไขขอมูลกด บันทึกขอมูลสง



คนหาดวยสถานะ

ไมอนุมัติ



แสดงเหตุผลการไมอนมุัต ิ

พรอมแนวทางการแกไข

แสดงแนวทางการแกไข

กดเพ่ือแกไขขอมูล



การตรวจสอบรายงานงวดรายงาน, รายงานบุคคล,

รายงานการโอนเงิน

โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น



26ความหมายของเลขงวด



การออกงวดรายงานกรณีใบเสร็จ
งวดรายงาน ความหมาย รอบการตัดขอมูล

RCPLGOYY-MM-PZZ งวดของรายงานท่ี สปสช. พิจารณาจายชดเชย สําหรับขอมูลท่ี

สงเบิกในระบบปกติ ซึ่งจะใชในขอมูลท่ีสงเบิกในเมนู “แจงคํา

รองขอเบิกคารักษา” 

เดือนละ 3 ครั้ง  ทุกวันท่ี 10 และ 20

และวันท่ี 30 ของทุกเดอืน

LRCPLGOYY-MM-PZZ งวดของรายงานท่ีมีการสงเบิกลาชา สําหรับขอมูลท่ีสงเบิกใน

เมนู “แจงคํารองขอเบิกคารักษาลาชา”

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 20 ของทุก

เดือน

ARCPLGOYY-MM-PZZ งวดท่ีมีการขออุทธรณจายเพ่ิมจากงวดท่ีเคยจายไปแลวในงวด

ปกติ สําหรับขอมูลท่ีสงในเมนู “แจงคํารองอุทธรณ”

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 20 ของทุก

เดือน 

RRCPLGOYY-MM-PZZ เลขงวดท่ีมีการเงินคืนจากงวดท่ีเคยจายไปแลวในงวดปกติ 

สําหรับขอมูลท่ีสงในเมนู “แจงคํารองคืนเงิน”

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 20 ของทุก

เดือน

ชื่องวดรายงาน ระหวางรายงานการโอนเงิน และรายงาน Statement จะตรงกันเสมอ



การตรวจสอบรายงานการโอนเงินจาก สปสช.

เลือก >> รายงานการโอนเงินกรณีเบิกคารักษาพยาบาลดวยใบเสร็จตามหนวยงาน

1

2



การดาวนโหลดหนังสือแจงการโอนเงิน

ดับเบิ้ลคลิกเลือกที่ “หนังสือแจงการโอนเงิน” ซ่ึง สปสช. สงใหในระบบ เปนไฟล pdf. 

3



หนังสือแจงการโอนเงินจาก สปสช.





รายงานการโอนเงินรายบุคคล

1
.

2
.



รายงานการเบิกจายกรณีสํารองจายของพนักงานสวนทองถิ่นรายเดือน (Statement)

3
.

4
.



ตัวอยาง รายงานการเบิกจายกรณีสํารองจายของพนักงานสวนทองถ่ิน (Statement)



1. ออกใบเสร็จในการรับเงิน โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
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2. ระบุรายการแสดงรายละเอียดการรับเงิน เชน ลําดับเลขที่งวด (RCPLGO…….) ลําดับครั้ง เพ่ือการ

ตรวจสอบที่ถูกตองตรงกัน 

3. จัดสงหนังสือ แบบตอบรับเงินโอนคาบริการทางการแพทย พรอมทั้งแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริงสง

มายังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชําติ (สวนกลาง.) ฉบับสําเนาเก็บไวสําหรับการตรวจสอบ 

# สําเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไวองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการตรวจสอบขอมูล

การออกใบเสร็จภายหลังไดรับการโอนเงิน



แนวทางการปฎิบัติ กรณีการอุทธรณหลังการจาย

ชดเชย(ขอเบิกเพิ่ม) ในระบบอิเล็กทรอนิกส

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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การขอเบิกเพิ่ม

การขออุทธรณหลังการจายชดเชย(ขอเบิกเพิ่ม)

บันทึกหรือแกไขขอมูลผานระบบ

พรอมแนบเอกสารที่เก่ียวของ

ตรวจสอบขอมูลและจัดเตรียมเอกสารในการอุทธรณ

สปสช. ดําเนินการตรวจสอบขอมูล/ออกรายงานผาน

ระบบ ทุกวันที่ 20 ของเดือน

สปสช. โอนเงินใหตนสังกัดภายใน 15 วัน นับจากวัน
ตัดยอดออกรายงาน (Statement)



เม่ือ Log in เขาสูระบบ ใหเลือกที่เมนู   “ คนหาคํารองอุทธรณ”



กรอกขอมูล “เลขที่คํารองที่ขออุทธรณ” ซึ่งเปนเลขที่คํารองที่ตองการขออุทธรณเบิกจายเงินชดเชยเพ่ิมเติมในระบบ จากนั้นกดปุม “คนหา”

เพ่ือคนหาเลขที่คํารองที่ตองการขออุทธรณหรือ กดปุม “ลางขอมูล” เพ่ือดําเนินการคนหาเลขที่คํารองใหม



กรณีคนหาเลขที่คํารองไมถูกตอง ระบบจะแจงใหตรวจสอบ ดังนี้

- บันทึกขอมูลซํ้าซอน

- ไมพบเลขที่คํารองที่คนหา



Presenter
Presentation Notes
 แก้ไขรายละเอียดในส่วนของรายละเอียดที่แสดงจะมีรายการที่ระบบเปิดให้ดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้สถานพยาบาล ให้เลือก หน่วยบริการจังหวัด>หน่วยบริการอำเภอ>หน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา (เป็นแบบเลือกรายการข้อมูลจากข้อมูลที่ระบบมีเตรียมไว้ให้ ) ประเภทผู้ป่วยประเภทผู้ป่วย นอก  กรณีที่เป็นการรักษาที่ไม่ต้องนอนพัก ณ  สถานพยาบาลประเภทผู้ป่วย ใน  กรณีที่เป็นการรักษาที่ต้องนอนพักค้างคืน ณ สถานพยาบาลให้เลือกสาเหตุการอุทธรณ์แก้ไขรายละเอียด แก้ไขจำนวนเงิน จำนวนเงินที่ ขอเบิกเพิ่มให้บันทึก จำนวนเงินที่ต้องการขอเบิกเพิ่มเติม ซึ่งยอดรวมของค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้และจำนวนเงินที่ขอเบิกเพิ่ม จะต้องมียอดรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมดค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมดซึ่งจะต้องมีจำนวนเงิน มากกว่าหรือเท่ากับยอดรวมของค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้และจำนวนเงินที่ขอเบิกเพิ่ม สาเหตุการอุทธรณ์แก้ไขจำนวนเงิน



กรณีบันทึกขอมูลถูกตอง ระบบจะแสดงขอความเพ่ือแจงเลขที่คํารองอุทธรณที่ใชในการอางอิง



ระบบจะแสดงใหเห็นขอมูลรายการขออุทธรณทั้งหมด  โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมในการ

บันทึกขอมูล โดยกดปุม 

Presenter
Presentation Notes
ในกรณีที่มีการโอนเงิน หรือมีการออกรายงานการจ่ายเงินแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเลขงวดรายงานให้ทราบ



กรณีที่บันทึกขอมูลผิดพลาดใหดําเนินการยกเลิกรายการที่ขออุทธรณ และดําเนินการทํารายการใหม

อีกครั้งโดยกดปุม “ยกเลิกรายการ”

Presenter
Presentation Notes
ในกรณีที่มีการโอนเงิน หรือมีการออกรายงานการจ่ายเงินแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเลขงวดรายงานให้ทราบ



แนวทางการปฎิบัติการขอคืนเงิน

ใหกับ สปสช. ในระบบอิเล็กทรอนิกส



การขอคืนเงินใหกับ สปสช.

ตรวจสอบและสั่งพิมพเอกสารประกอบการคืนเงิน

บันทึกขอมูลการคืนเงินผานระบบ

ดําเนินการโอนเงินคืนใหกับ สปสช. ตามเลขที่บัญชีที่

ระบุไว(ใหโอนเงินคนืเทานั้น)

จัดสงเอกสาร พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน มายัง สปสช. 

การขอคืนเงิน

นําเอกสารที่สั่งพิมพเสนอตอผูมีอํานาจลงนาม

สปสช. จัดสงเอกสารพรอม
ใบเสร็จการรับเงินจาก อปท. 

แนบเอกสารแบบฟอรมและสลิปการโอนเงินเขาระบบ



เงื่อนไขการแจงขอคนืเงิน

ตองไดรับการพิจารณาตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเบิกไดจากเจาหนาท่ีการคลัง

เลขท่ีคํารอง >>> ไดรับการอนุมัติและโอนเงินแลว

การคืนเงินทุกกรณี ตองบันทึกขอมูลผานระบบทุกรายการ หากไมบันทึก
ขอมูล สปสช. จะไมออกใบเสร็จรับเงินใหกับ อปท.



ขั้นตอนการดําเนินการ

กรอกหมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน และเลขที่คํารอง
กรอกจํานวนเงินที่ตองการคืนเงิน เลือกประเภทการรับบริการ

บันทึกการกรอกขอมูล
เพ่ิมเลขท่ีคํารอง หากตองการคืนเงิน

ในเลขท่ีคํารองขอคืนเงินเดียวกัน
เลือกเหตุผลการขอคืนเงิน

พิมพแบบฟอรมคํารองขอคืนเงิน
ยืนยันขอมูล

(จะไมสามารถแกไขขอมูลไดอีก)
ดําเนินการโอนเงินใหแกสปสช.ตาม

ข้ันตอนการโอนเงินท่ีระบุไว

จัดสงเอกสารแบบฟอรมท่ีลงนามแลว 

พรอมหลักฐานการโอนเงิน ผานระบบ

ตามข้ันตอนตอไป



คนหาดวยเลขประจําตัวประชาชนและ

เลขที่คํารอง หรือคนหาดวยเลขที่คํารอง



กรอกจํานวนเงินคืน

เลือกประเภทการรับบริการ



เลือกสาเหตุการแจงคืนเงิน

ยืนยันขอมูล

ระบบจะแสดงหนาจอสรุป

รายการ 



สาเหตุในการคืนเงิน

ลําดับ สาเหตุในการคืนเงิน กรณี

1 สงเบิกซํ้าซอนกับท่ีเคยสงเบิกมาแลว กรณีสงเบิกซํ้าซอน

2 บันทึกจํานวนเงินขอเบิกเกินอัตราท่ีกําหนด กรณีท่ีไดรับเงินเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดทุกกรณี

3 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย
เอกสารประกอบการสงเบิกสูญหาย เชนใบเสร็จ หรือเอกสารการรับรองจาก

สถานพยาบาล

4

เอกสารขอเบิกไมใชใบเสร็จรับเงิน เชน เปนใบแจงหนี้

คารักษาพยาบาล ,ใบแสดงรายการคารักษาฯ, เอกสาร

อ่ืนๆ

เอกสารท่ีสงเบิก ไมใชหลักฐานการรับเงินจากสถานพยาบาล 

5 ไดรับเงินชดเชยจากแหลงอ่ืนแลว กรณีสงเบิกซํ้าซอนกับสิทธิขาราชการ

6 บันทึกรหัสบัตรประชาชนไมตรงกับใบเสร็จรับเงิน ขอคืนเงินในกรณีท่ีบันทึก รหัสบัตรประชาชนและช่ือผูเขารับบริการไมตรงกับใบเสร็จ

7 อ่ืนๆ ระบุ....................................................



คนหาเพ่ือเพ่ิมรายการเลขที่คํารอง

กรอกเบอรโทรติดตอเจาหนาท่ี

สําหรับการติดตอประสานงาน

สามารถแกไขและยกเลิก

ไดจนกวาจะยืนยันสง

เลขที่คํารอง

ยืนยันขอมูล โดยเมื่อยืนยัน

แลว ระบบจะแสดงสถานะรอ

พิมพเอกสาร



กด      เพ่ือสั่งพิมพแบบฟอรม

กดยืนยันการพิมพ



แสดงแบบฟอรมการขอคืนเงิน



การโอนเงินเขาบัญช ีสปสช.

ให หนวยงาน อปท. โอนเงินคืนใหแก สปสช. ตามจํานวนเงินที่ตรงกับเอกสารที่สั่งพิมพจาก

ระบบ โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่ง  ดังนี้

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารB) ช่ือบัญชี  

“กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)”

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

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ (อาคาร บี)  ช่ือบัญชี  “กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)”  

เลขที่บัญชี 955-0-17298-8 (บัญชีออมทรัพย)

หมายเหตุ : การโอนเงินระหวางภาครัฐ สามารถขอยกเวนคาธรรมเนียมกับธนาคารได ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถขอยกเวน

คาธรรมเนียมได หนวยงาน อปท. จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว



แสดงสถานะ รอแนบไฟลเอกสารหลัก

จากที่ อปท.สั่งพิมพเอกสารแลว



การแนบไฟลเอกสารในสวนของการขอคนืเงิน

ขั้นตอนการดําเนินการ

คนหาดวยสถานะ 

รอแนบไฟลเอกสาร
แนบไฟลหลักฐานการโอนเงิน แนบไฟลแบบฟอรม

รอพิจารณาจากผูตรวจสอบ ยืนยันการสงขอมูล



เงื่อนไขการคนหา ดวยสถานะ

1. เงื่อนไขการคนหาดวย สถานะบันทึกคํารองขอคืนเงิน 4.เงื่อนไขการคนหาดวย สถานะสงพิจารณาแลว

2. เงื่อนไขการคนหาดวย สถานะรอพิมพเอกสารคืนเงิน 5.เงื่อนไขการคนหาดวย สถานะผานการพิจารณา

3. เงื่อนไขการคนหาดวย สถานะรอแนบไฟลเอกสาร 6.เงื่อนไขการคนหาดวย สถานะไมผานการพิจารณา



แสดงสถานะ รอแนบไฟลเอกสารหลัก

จากที่ อปท.สั่งพิมพเอกสารแลว

กดปุม แนบไฟล หรือกด 

เพ่ือเขาตรวจสอบรายละเอียด

พรอมแนบไฟล



กดปุม แนบไฟล ระบบจะแสดงขอความ

สําหรับการเลือกประเภทเอกสาร



กดยืนยันการสงขอมูล เพ่ือสง

ขอมูลใหผูตรวจสอบ

ดําเนินการ



เลือกเงื่อนไขสถานะ

ผานการพิจารณา



แสดงสถานะ 

ผานการพิจารณา



การระบุสาเหตุในการคืนเงิน

ระบุ “สาเหตุการคืนเงิน” ตามกรณีตางๆ ดังภาพ



การสงหลักฐานการโอนเงิน

ใหนําหนังสือแจงการโอนเงินคืนที่ผูมีอํานาจลงนามพรอมหลักฐานการคืนเงิน(สําเนาเอกสารการโอนเงิน) 

ดําเนินการจัดสงเอกสารมาที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ตามที่อยูนี้

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เลขท่ี 120 หมู 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหนวยงานราชการ 

“ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550” 

ถ.แจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ    10210



การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเขารับบริการในสถานพยาบาลเอกชน

มีเงื่อนไขอยางไรถึงจะเบิกได

- เขารับบริการในกรณีฉุกเฉิน

- เขารับบริการในกรณีผูปวย
ในเทานั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ใบเสร็จรับเงิน

2. ใบแสดงรายละเอียดคาใชจายตางๆ

- ใบรับรองจากแพทยผูรักษา ระบุถึงความ
จําเปนรีบดวนในการเขารับรักษาพยาบาล หรือ        

-ใบแสดงผลการพิจารณาของระบบการคัดแยก
ผูปวยฉุกเฉิน หรือ คําวินิจฉัยของสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)ประเมินคัดแยก
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤติไมระบุความรุนแรง แตฉุกเฉิน
เรงดวน หรือผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรง ตามหนังสือ 
กค0416.4/ว.76 



ตัวอย่างการคาํนวณการเข้ารับบริการเอกชน

คายา 5,000 บาท

คาเวชภัณฑ 1,800 บาท

คาบริการพยาบาล 2,400 บาท

คาตรวจทางหองปฏิบัติการ 4,000 บาท

คาอวัยวะเทียม (ตองมีรหัส) 5,000 บาท

(คาหองพิเศษ 3 วัน 5,000 บาท  

คาอาหาร 800 บาท

คาธรรมเนียมแพทยพิเศษ 20,000 บาท

คาน้ําอัดลม 100 บาท

รวมคาใชจาย 44,100 บาท

สวนลด   10 % 

=   39,690 บาท



• คายา 5,000 บาท

• คาเวชภัณฑ 1,800 บาท

• คาบริการพยาบาล 2,400 บาท

• คาตรวจทางหองปฏิบัติการ 4,000 บาท

• คาอวัยวะเทียม (รหัส 1101 ชุดตอทอชองสมอง)  
5,000 บาท

• คาหองพิเศษ 3 วัน 5,000 บาท  

• คาอาหาร 800 บาท

• คาธรรมเนียมแพทยพิเศษ 20,000 
บาท

รวมคาใชจายหลังหักสวนลด10 %

=   39,690 บาท

= 39,690 – 20,000 – 100 

(คาธรรมเนียมแพทย) - (คาน้ําอัดลม)

คงเหลือ 19,590 บาท

คาใชจายรวมทั้งหมด นํามาหักคาใชจายอื่นๆที่มิใชคารักษาพยาบาลออก เชน 

คาน้ําอัดลม คาของขวัญ  คาแพทยพิเศษ



นําคาใชจายที่เหลือมาหักคาใชจายที่สามารถเบิกได ตามราคากลาง
ของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงไดแก  คาหอง คาอาหารและคาอวัยวะเทียม
• คงเหลือ   19,590

• หักคาหองพิเศษ 3 วัน 5,000

• หักคาอวัยวะเทียม (ตองมีรหัส) 5,000 บาท

• หักคาอาหาร   800 บาท

• คงเหลือ 8,790 บาท



นําคาใชจายคงเหลือมาหาร 2 ซ่ึงเปนอัตราเหมาจายแตไมเกิน 8,000  บาท

• คาใชจายคงเหลือ    8,790 หาร 2 

• คงเหลือ 4,395  บาท

คํานวณคาใชจาย คาหอง คาอาหาร คาอวัยวะเทียม ใหเปนไปตามอัตราของกรมบัญชีกลาง

• คาหอง คาอาหาร เบิกไดวันละ 1,000 บาท

• 3 วัน x 1,000 บาท = 3,000 บาท

• คาอวัยวะเทียม  ตามราคากลางของกรมบัญชีกลาง

• รหัส 1101 ชุดตอทอชองสมอง) เบิกได = 4,500 บาท

• รวม   7,500 บาท



คาหอง คาอาหาร

คาอวัยวะเทียม

•7,500 บาท

เหมาจ่ายครึง่หนึ่งไมเ่กิน 

8,000 บาท

•4,395  บาท

ดังนั้น …..เบิกได 11,895 บาท



 เบิกตามระเบียบอะไรบาง

- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.2 /ว 380 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

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

 มีเงื่อนไขอยางไรถึงจะเบิกได
- คารักษาพยาบาลพยาบาลจากบรษิัทประกันภัยตํ่ากวาคารกัษาพยาบาลที่เบิกไป

 เอกสารประกอบการพิจารณา

- ใบแสดงรายละเอียดคาใชจายตางๆ

- สําเนาใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันรับรองวาไดจายคารักษา

ระเบียบการเบิกสวนตางจากประกันชีวิต 73



ตัวอยางใบเสร็จ (มีประกันชีวิต)



การเบิกคารักษาพยาบาลกรณเีขารบับรกิารใน

สถานพยาบาลของรฐั (พิเศษ)

มีเงื่อนไขอยางไรถึงจะเบิกได

เขารับบริการในกรณีไปรักษา ณ 

-ศูนยศรีพัฒน ตามหนังสือ กค0416.4/ว 
480

-ศิริราชปยมหาการุญย ตามหนังสือ กค
0416.4/ว 263

-สถาบันไตภูมิราชนครินทรตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว 0644
ลงวันท่ี 31 มค 2563.

ศนยบริการพิเศษศรีเวชวัฒน

เอกสารประกอบการพิจารณา

ตั้งแตวันท่ี 1 กพ 2563 ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย มท 0809.3/ว 0644 
ลงวันท่ี 31 มค 2563.ให เบิกจายไดตามคา
นํ้าหนักสัมพัทธของรหัสโรคและจํานวนวัน
นอน  ADJ RW โดยใชเอกสารเบิก ดังน้ี

-ใบเสร็จรับเงิน

-ใบแสดงรายละเอียดรายการ อื่นๆ

-ใบสรุป เวชระเบียน ท่ีระบุรหัสโรคและรหัส
หัตถการ(ICD9 ICD10) เพ่ือคํานวณ

 



การเบิกดวยใบเสรจ็ที่ตองขอทําความตกลง

1. กรณีการรับบริการเปน ผูปวยใน ในสถานพยาบาลของรัฐ

2. การเบิกจายท่ีไมเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑท่ีกําหนด เชน ยาราคาแพงท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดใหเบิกจายตรงเทาน้ัน 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ

1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.  2557

ขอ 21 ในกรณีที่ระเบียบน้ียังไมไดกําหนดใหนําหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราคาใชจายที่กระทรวงการคลังกําหนดตาม  พระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาบังคับใชโดยอนุโลม

2.) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

ขอ 30 ในกรณีที่สวนราชการหรือสถานพยาบาลของทางราชการไมสามารถปฏิบตัิตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบตัิ

นอกเหนือจากที่กําหนดในหลักเกณฑน้ีใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

3.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 

2561 ขอ 12 (4) วรรคสอง “หากกําหนดใหตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอนดําเนินการหรือเบิกจายเงิน ใหหมายความถึงกระทรวงมหาดไทยแทน” 



ตัวอยางแนบหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการเบิกจาย



การเบิกดวยใบเสรจ็ท่ีตองขอทําความตกลง

การดําเนินการของหนวยงานตนสังกัด หรือผูมีสิทธิ

ขอทําความตกลง (หนังสือ) ไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเพ่ือขออนุมัติการเบิกจาย

คารักษาพยาบาลกรณีขางตน เม่ือไดรับการอนุมัติแลวแนบเอกสารพรอมพรอมใบเสร็จเขามา

ในระบบ 



คําถามที่พบบอย



กรณีที่ใบเสร็จไมระบุรหัสรายการ

• คาตรวจทางหองปฎิบัติการ , X-ray คาทําแผล ตองระบุรหัสทุกรายการ

คาเวชภัณฑมิใชยา

• กรณีใชในสถานพยาบาล สามารถเบิกไดทั้งหมด

• กรณีนํากลับบานเบิกได 4 รายการ (8 รหัส)

การเบิกคารถสงตอ

• ไมสามารถเบิกใบเสร็จได ตองใหรพ. เบิกจายตรงเทานั้น



การตรวจสุขภาพประจําป
- คาบริการทางการแพทยไมสามารถเบิกได

- เบิกไดเฉพาะเจาตัวเทานั้น

- กรณีการเบิกรายการอ่ืนๆ ตองมีเอกสารประกอบการเบิกจาย

การเบิกคาทันตกรรม
- คาบริการทางการแพทย สามารถเบิกได

กรณีสถานพยาบาลของรัฐออกหนังสือรับรองการไมมีอวัยวะจําหนายในสถานพยาบาล 
- การเบิกจายใชแบบ7135 และใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ประกอบการเบิกจาย

- การเบิกตองระบุรหัสรายการ ทุกรายการ

- กรณีเบิกอวัยวะเทียม ที่มีขอบงช้ี ตองมีเอกสารประกอบ



การตรวจคัดกรองโควิด 19

- ไมสามารถเบิกดวยใบเสร็จได (จนกวาจะประกาศเปนโรคประจําถ่ิน)

- ใหเบิกผานระบบจายตรงเทานั้น ( ตาม ว 157,ว 540 ลาสุด)

การเบิก ณ วันที่รับการรักษายังไมมีสิทธิ อปท.

ขอใหแนบเอกสารและลงลายมือช่ือรับรอง ในเอกสาร

1. หนังสือรับรองสิทธจิากตนสังกัดวามีสิทธ ิอปท. หรือ

2. คําสั่งแตงตั้งบรรจุเขาทํางาน
กรณีแนบใบเสร็จหลายใบโดยมีวันรับบริการตางกัน

-แยกใบคํารองเบิกตามวันที่รับบริการในใบเสร็จ 



ชองทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ สิทธิ อปท.

ข้ันตอนการใชสิทธิรักษาพยาบาล สิทธิ อปท.

https://youtu.be/rKXKUVLeJ-k

การใชงานระบบการเบิกใบเสร็จรับเงิน

https://youtu.be/YmeVBZMHkoo

การข้ึนทะเบียนสิทธิ

https://youtu.be/hCikYPGacew

https://youtu.be/zv7D5ltPgXY

สิทธิประโยชนในการรักษา

https://youtu.be/npsBo4xUv4Y



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

ติดตอเรา 
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