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ค�ำน�ำ
ตามนโยบายบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ท�ำความ
ตกลงร่วมกันเพือ่ พัฒนาระบบการดูแลและคุม้ ครองความมัน่ คงสิทธิดา้ นการรักษาพยาบาลส�ำหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ก�ำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พ.ศ. 2556
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการเงินค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขการรับค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  พ.ศ.2557 เพือ่ ด�ำเนิน
การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุขของสิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา ดังนั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการดังกล่าว จึงได้จัดท�ำคู่มือการใช้สิทธิและการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
งานส�ำหรับผู้เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางปฏิบัติเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีรับข้อเสนอแนะ
อื่นใด เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของคู่มือแนวทางปฏิบัตินี้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ยินดีที่จะน�ำมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสต่อไป
ส�ำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

บทที่

1

ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีไว้ส�ำหรับลงทะเบียน พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิร่วม เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ ใช้เพือ่ ปรับปรุงข้อมูลผูม้ สี ทิ ธิฯ ให้มคี วามเป็นปัจจุบนั และอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล
1. นิยามที่ส�ำคัญในระบบ
1. ผู้มีสิทธิ หมายถึง เจ้าของสิทธิและผู้มีสิทธิร่วม
2. เจ้าของสิทธิ หมายถึง
		
2.1. พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง
2.2. ผู้ได้รับบ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2.3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริการ
ส่วนต�ำบล
3. ผู้มีสิทธิร่วม (บุคคลในครอบครัว) หมายถึง
3.1. บุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุ
นิตภิ าวะแล้วเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึง่ อยูใ่ นความอุปการะเลีย้ งดูของ
เจ้าของสิทธิ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(คนที่ 1-3 หากบุตรในล�ำดับที่ 3 เป็นแฝด ให้มีสิทธิได้ครบทุกคนในการคลอดครั้งนั้น)
3.2. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิ
3.3. บิดา มารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิ
4. ผูห้ มดสิทธิ หมายถึง ผูม้ สี ทิ ธิทลี่ าออกจากราชการ ถูกพักราชการ หรือโอนย้ายสังกัด
ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต การหย่าร้าง หรือการบรรลุนิติภาวะ ผู้ใช้สิทธิร่วมของบุคคลดังกล่าวด้วย
5. หน่วยเบิก หมายถึง องค์การบริการส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง,
เทศบาลต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
6. นายทะเบียน หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำ� นาจและหน้าที่ในการ
ด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผูม้ สี ทิ ธิ รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบและรับรองการมีสทิ ธิ
ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
7. เจ้าหน้าที่ทะเบียน (บุคลากร) หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบุคคล มีหน้าที่ช่วยเหลือนายทะเบียน ลงทะเบียน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัว ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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8. เจ้าหน้าที่ทะเบียน (การเงิน) หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานคลัง มีหน้าที่ช่วยเหลือนายทะเบียน การบันทึกข้อมูลการส่งเบิกเงินเกี่ยวกับการชดเชยกรณี
ผู้มีสิทธิส�ำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
*** ทัง้ นีน้ ยิ ามและระเบียบให้ยดึ และถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ***
2. คุณสมบัติและบทบาทของผู้ใช้งานระบบ
ระบบนายทะเบียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งประเภทของบุคลากรที่เข้าใช้งาน
เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. นายทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		
❍ เป็นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		
❍ นายทะเบียน จะมีได้เพียงหน่วยงานละ 1 ท่าน
		
❍ มีตจ
ู้ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของตนเอง เพือ่ ใช้ในการรับการแจ้งรหัส
ผู้ใช้งานจากระบบ
		 บทบาทหน้าที่ของนายทะเบียน
		
❍ อ�ำนาจและหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผูม
้ สี ทิ ธิ
รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบและรับรองการมีสทิ ธิของผูม้ สี ทิ ธิและบุคคลในครอบครัวในระบบโปรแกรม
ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
		
❍ อนุมต
ั ริ บั รองสิทธิ/อนุมตั ยิ า้ ยหน่วยงาน/อนุมตั ผิ หู้ มดสิทธิ เพือ่ ท�ำการรับรอง
ข้อมูลผู้มีสิทธิ และผู้มีสิทธิร่วม ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ และผู้มีสิทธิร่วม
ของหน่วยงานตนเองจริง
		
❍ ตรวจสอบข้อมูลผูม
้ สี ทิ ธิ และผูม้ สี ทิ ธิรว่ ม ทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ะเบียนประจ�ำหน่วยงาน
บันทึกหรือปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ และผู้มีสิทธิร่วม
		
❍ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลผู้มีสิทธิ และผู้มีสิทธิร่วม ไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประจ�ำหน่วยงานด�ำเนินการปรับปรุง หรือยกเลิกข้อมูล
		
❍ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลผู้มีสิทธิของหน่วยงาน ติดตามรายงานผู้มีสิทธิประจ�ำ
หน่วยงาน และบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน
2. เจ้าหน้าที่ทะเบียน (บุคลากร) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		
❍ แต่งตั้งโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		
❍ ควรเป็นผู้ที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากร อัตราก�ำลัง ต�ำแหน่ง หรือ
งานทะเบียนบุคลากร
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❍ เป็นผู้ที่ทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่/พนักงาน ของหน่วยงานตนเอง
		
❍ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
		
❍ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิด้านการรักษาพยาบาล
		
❍ มีตจ
ู้ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของตนเอง เพือ่ ใช้ในการรับการแจ้งรหัส
ผู้ใช้งานจากระบบ
		
❍ แต่ ล ะหน่ ว ยงานควรมี จ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ ท ะเบี ย น ตามความเหมาะสมของ
โครงสร้างองค์กร และภาระงาน
		 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นายทะเบียน (บุคลากร)
		
❍ ท�ำหน้าที่บันทึกและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน ในระบบทะเบียน
บุคลากรฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ไม่ว่าในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบรรจุใหม่หรือ
เข้างานใหม่ ลาออก ถูกให้ออกจากงาน หย่า เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต
		
❍ ท�ำหน้าทีป
่ รับปรุงข้อมูลผูใ้ ช้สทิ ธิรว่ มของบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้แก่ บิดา
มารดา คู่สมรส บุตร (ตามสิทธิประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
		
❍ ท�ำหน้าทีต
่ รวจสอบและพิจารณาการให้สทิ ธิดา้ นการรักษาพยาบาล กรณีเจ้า
หน้าที่ผู้มีสิทธิหรือผู้ใช้สิทธิร่วม มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลด้านอื่น เช่นสิทธิประกันสังคม หรือ
สิทธิข้าราชการ อยู่แล้ว
		
❍ ท�ำหน้าทีป
่ รับปรุงข้อมูลพืน้ ฐานหน่วยงาน เช่น ชือ่ ระดับหน่วยงาน ทีอ่ ยู่ เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. เจ้าหน้าที่ทะเบียน (การเงิน) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		
❍ แต่งตั้งโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		
❍ ควรเป็นผู้ที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี หรือการเบิก
จ่ายค่ารักษาพยาบาล
		
❍ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
		
❍ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
		
❍ มีตจ
ู้ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ของตนเอง เพือ่ ใช้ในการรับการแจ้งรหัส
ผู้ใช้งานจากระบบ
		
❍ แต่ละหน่วยงานต้องมีเจ้าหน้าที่ทะเบียน (การเงิน) โดยผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่
ทะเบียน (การเงิน) อาจเป็นคนเดียวกับเจ้าหน้าทีท่ ะเบียน (บุคลากร) ได้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งแจ้งชือ่ ให้ครบ
ทั้งสองประเภท ตามความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร และภาระงาน
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		 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นายทะเบียน (การเงิน)
		
❍ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานทางการเงิน ที่ผู้มีสิทธิ และ
ผู้มีสิทธิร่วมของหน่วยงาน ยื่นเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
		
❍ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และแนบไฟล์ ห ลั ก ฐาน เพื่ อ ท� ำ เรื่ อ งเบิ ก เงิ น จากส� ำ นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผ่านโปรแกรมและแนวทางที่ สปสช. ก�ำหนด
		
❍ ติดตามข้อมูลการโอนเงินจาก สปสช. ตามที่หน่วยงานแจ้งเบิกเงิน
		
❍ ด�ำเนินการตามขั้นตอนทางการเงินและบัญชี เพื่อน�ำเงินที่ สปสช. โอนไป
ชดเชยคืนให้แก่ผู้ที่ยื่นขอเบิกจ่ายเงิน
		
❍ จัดท�ำ และจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการตรวจสอบทางการเงิน
และบัญชี
4. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของนายทะเบียน
สิทธิการเข้าใช้งานระบบงานทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับสิทธิผู้ใช้งาน
			
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
นาย
ล�ำดับ
เมนู
			
ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน
			
(บุคลากร) (การเงิน)
(ปลัด)
1. บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ (รายใหม่)
✓
✗
✓
2. แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ
✓
✗
✓
3. แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ
✓
✗
✓
4. ย้ายหน่วยงานปลายทาง
✓
✗
✓
5. ปรับปรุงข้อมูลบุคคล
✓
✓
✓
6. ค้นหาแจ้งค�ำร้องขอเบิกค่ารักษา
✗
✓
✓
7. ค้นหารายการขอเบิก
✗
✓
✓
8. แจ้งค�ำร้องอุทธรณ์
✗
✓
✓
9. ค้นหาค�ำร้องอุทธรณ์
✗
✓
✓
10. อนุมัติรับรองสิทธิ
✗
✗
✓
11. อนุมัติผู้หมดสิทธิ
✗
✗
✓
12. อนุมัติย้ายหน่วยงาน
✗
✗
✓
13. รายงาน
✓
✓
✓
14. แจ้งค�ำร้องอุทธรณ์คืนเงิน
✗
✓
✓
15. ค้นหาค�ำร้องอุทธรณ์คืนเงิน
✗
✓
✓
✓
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วิธีการขอเปิดสิทธิเข้าใช้งาน (Username/Password)
1) หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ท� ำ หนั ง สื อ แจ้ ง รายชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น
นายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ทะเบียนประเภทต่างๆ เพื่อขอก�ำหนด Username/Password
เข้าใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรฯ จาก govreg.nhso.go.th หัวข้อดาวน์โหลดตัวอย่าง
การขอรหัสผู้ใช้งาน หรือ ภาคผนวก แบบฟอร์มหนังสือแจ้งรายชื่อนายทะเบียน)
2) ส่งหนังสือแจ้งรายชื่อนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ทะเบียนประเภทต่างๆ
เพือ่ ขอก�ำหนด Username/Password ส�ำหรับโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรฯ ไปที่ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ตามพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยงาน (ภาคผนวก ที่อยู่ สปสช.เขต และ
จังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ)
3) เมือ่ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ด�ำเนินการก�ำหนดรหัสผูใ้ ช้งาน
เรียบร้อยแล้ว จะส่ง Username/Password ผ่านทาง E-mail ของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าทีท่ ะเบียน
แต่ละท่าน
4) กรณีหากมีการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ผิดชอบ หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องด�ำเนินการ
ส่งหนังสือแจ้งให้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบ เพื่อก�ำหนดรหัสผู้ใช้งานใหม่
และยกเลิกท่านเดิม
5) นายทะเบียนและเจ้าหน้าทีท่ ะเบียน ทีไ่ ด้รบั รหัสผูใ้ ช้งานเรียบร้อยแล้ว จะต้อง
ปกปิดรหัสเป็นความลับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
3. การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการออกแบบพัฒนาให้ใช้งานผ่าน
Web browser (Internet Explorer เวอร์ชนั่ 7 ขึน้ ไป, Firefox เวอร์ชนั่ 7 ขึน้ ไป, Google Chrome
เวอร์ชั่น 23 ขึ้นไป) สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมผ่าน Website สปสช. ได้ 2 วิธีดังนี้
1. วิธีการเข้าใช้งานในระบบ
วิธีที่ 1.
1) เข้าสู่ Website โดยพิมพ์ http://portal.nhso.go.th/lgo/pages/index.
xhtml
วิธีที่ 2
1) เข้าสู่ Website สปสช. ให้พิมพ์ www.nhso.go.th แล้วกดปุ่ม Enter
2) เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Website สปสช. เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ บริการออนไลน์
ตามต�ำแหน่งที่ 1 ดังรูปที่ 1.1

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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รูปที่ 1.1 แสดงการเข้าหน้า Website สปสช.
3) ไปทีง่ านทะเบียน แล้วคลิก ข้อที่ 13 โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามต�ำแหน่งที่ 1 ดังรูปที่ 1.2

1
รูปที่ 1.2 แสดงการเข้าหน้า Website
โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4) ระบบจะแสดงหน้าจอการเข้าใช้งานโปรแกรม
ในการล็อคอินเข้าสู่การใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้

1
2
3

4.1) กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) ที่ช่องหมายเลข 1
4.2) กรอกรหัสผ่าน (Password) ที่ช่องหมายเลข 2
4.3) จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะเข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียน
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังรูป
5) เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนของระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1

2

3

5.1) แสดงข้อมูลนายทะเบียน / เจ้าหน้าทีท่ ะเบียน(บุคลากร) / เจ้าหน้าที่
ทะเบียน (การเงิน) สามารถดูรายชื่อได้โดยคลิกที่ปุ่ม จะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานแต่ละประเภท
ยกตัวอย่าง เช่น ดูรายชื่อนายทะเบียน ระบบแสดงรายชื่อนายทะเบียน
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5.2)
5.3)

หน่วยงาน

แสดงข้อมูลผู้ติดต่อประสานงานแต่ละเขต
แสดงจ�ำนวนใบเสร็จสถานะ “ไม่อนุมัติ” ที่ค้างอยู่ในระบบของแต่ละ

6) หน้าจอหลักในการใช้งานระบบ

2

เมนูการใช้งานระบบ

ในวัน เดือน ปี อะไร

ข้อมูลนายทะเบียนผู้ใช้งานระบบ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์แจ้งต่างๆ ของทางระบบ

หน้าจอหลักของระบบ จะมีการแสดงข้อมูล 3 ส่วนด้วยกันคือ
6.1) แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน ว่าเป็นผู้ใด จากหน่วยงานใด และเข้าใช้งาน

6.2)
เข้าถึงข้อมูลนายทะเบียน)
6.3)

16

3

1

ส่วนของเมนูการใช้งานระบบ (ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 4 สิทธิในการ
ข้อมูลข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทางระบบ
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7) การแสดงหน้าจอเข้าใช้งานของนายทะเบียนแต่ละประเภท
7.1) หน้าจอแสดงการเข้าใช้งานโดย “นายทะเบียน”

7.2)

หน้าจอแสดงการเข้าใช้งานโดย “เจ้าหน้าที่ทะเบียน (บุคลากร)”
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7.3)

หน้าจอแสดงการเข้าใช้งานโดย “เจ้าหน้าที่ทะเบียน (การเงิน)”

8) การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
ภายหลังการล็อคอิน หากผู้ใช้ประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เป็นของตนเอง
ทดแทนรหัสผ่านที่ออกโดยอัตโนมัติของระบบได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
8.1) คลิกที่เมนู  
   ที่แถบเมนูด้านซ้ายของจอ จะปรากฏ
หน้าจอการท�ำงาน ดังภาพ
2
3
4
5

8.2) กรอกรหัสผ่านเก่าที่ได้รับจากระบบ หรือรหัสที่ใช้งานปัจจุบัน
(กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนมาแล้ว) ที่ช่อง “รหัสเก่า” หมายเลข 2
8.3) กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการที่ช่อง “รหัสใหม่” หมายเลข 3
8.4) กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ที่ช่อง “ยืนยันรหัสใหม่” หมายเลข 4
8.5) เมื่อเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ช่อง ให้คลิกปุ่ม  
  เพื่อบันทึกข้อมูล
รหัสผ่านใหม่ทั้งนี้ รหัสผ่านที่จะตั้งต้องอยู่ในเงื่อนไข
					 ❍ รหัสผ่านต้องมีทั้งตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษ ผสมกัน
ไม่ต�่ำกว่า 6 ตัวอักษร
18
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					 ❍ รหัสผ่านจะต้องไม่มีอักขระพิเศษ ได้แก่
`~!@#$%^&*()_+-={}|[]\:“;‘<>?,./
					 ❍ รหัสผ่านจะต้องไม่มีช่องว่างหรือการเว้นวรรค
					 ❍ กรณีตวั อักษรภาษาอังกฤษทีเ่ ป็นตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่
ระบบจะถือว่าไม่เหมือนกัน
9) ลืมรหัสผ่าน
กรณีผใู้ ช้ลมื รหัสผ่านเดิมส�ำหรับเข้าใช้งานระบบ สามารถแจ้งขอรหัสผ่านใหม่
ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
9.1) คลิกปุ่ม  
  ที่หน้าจอล็อคอิน

1
9.2) จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้กรอกอีเมล์ของผู้ใช้งาน แล้วกดปุ่ม
  ระบบจะท�ำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้

หมายเหตุ อีเมล์จะต้องเป็นอีเมล์เดียวกับการขอ Username/Password ที่ขอครั้งแรก
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2. บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ (รายใหม่)
เป็นเมนูสำ� หรับ “เจ้าหน้าทีท่ ะเบียน (บุคลากร)” หรือ “นายทะเบียน” เข้ามาบันทึก
ข้อมูลผู้มีสิทธิและผู้มีสิทธิร่วมที่อยู่ในหน่วยงานของตนพร้อมกัน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลบุคคล
ด้วยชื่อ-สกุล หรือเลขประจ�ำตัวประชาชนก็ได้ เนื่องจากระบบนี้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล
ประชากรไว้แล้ว มีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้
2.1 คลิกทีเ่ มนู “บันทึกข้อมูลผูม้ สี ทิ ธิ (รายใหม่)” โปรแกรมจะแสดงปรากฏหน้าจอ
ดังรูป

2.2 ค้ น หาข้ อ มู ล ผู ้ มี สิ ท ธิ สามารถค้ น หาข้ อ มู ล ได้ 2 แบบ คื อ ค้ น หาด้ ว ย
“เลขประจ�ำตัวประชาชน” หรือ “ชื่อ – สกุล” ดังนี้
2.2.1) ค้นหาโดยเลขประจ�ำตัวประชาชน ให้คลิกในช่องตรวจสอบข้อมูล
ผู้ใช้สิทธิ เป็น “เลขประจ�ำตัวประชาชน” จากนั้นกรอกเลขประจ�ำตัวประชาชน ดังรูป
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2.2.2) ค้นหาโดยกรอก ชื่อ - นามสกุล ให้คลิกในช่องตรวจสอบข้อมูล
ผู้ใช้สิทธิ เป็น “ชื่อ-นามสกุล” จากนั้นกรอกชื่อ – นามสกุล ที่ถูกต้องตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน
หรือทะเบียนบ้าน ดังรูป

*** เมื่อค้นหาข้อมูลด้วย ชื่อ–นามสกุล แล้วพบข้อมูลหลายรายการระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล
ให้เลือกดังรูป ให้ผู้ใช้งานเลือกบุคคลที่ต้องการโดยการ “คลิก” ที่รายชื่อนั้น

2.3 เมื่อกรอกเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “ค้นหา” ดังรูป
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2.4 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดบุคคลที่ทำ� การค้นหา ดังรูป

2.5 กรอกข้อมูลรายละเอียดบุคคลและความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ดังนี้
2.5.1) เลือกศาสนา คลิกที่   
   ดังรูป
					 ❍ กรณีเลือกศาสนา จะระบุหรือไม่ระบุศาสนาก็ได้
หมายเหตุ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี
ยะลา และสตูล และนับถือศาสนาอิสลาม ต้องระบุศาสนา
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2.5.2) เลือกประเภทบุคลากร คลิกที่ปุ่ม  

   ดังรูป

2.5.3) เลือกวันทีเ่ ริม่ ปฏิบตั หิ น้าที่ ให้ระบุเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหนังสือบรรจุ
เข้าท�ำงาน โดยการคลิกที่ปุ่ม   
   ดังรูป

หมายเหตุ

1. กรณีเป็นเจ้าของสิทธิ ให้ระบุวันที่เริ่มท�ำงานในหน่วยงาน (วันที่บรรจุเข้าท�ำงาน)
2. กรณีเป็นบิดาของเจ้าของสิทธิ ให้ระบุวันที่เริ่มท�ำงานของเจ้าของสิทธิ
3. กรณีเป็นบิดาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา ให้ระบุวนั ทีจ่ ดทะเบียนรับรองบุตร
4. กรณีเป็นมารดาของเจ้าของสิทธิ ให้ระบุวันที่เริ่มท�ำงานของเจ้าของสิทธิ
5. กรณีเป็นคู่สมรสของเจ้าของสิทธิ ให้ระบุวันที่เริ่มท�ำงานของเจ้าของสิทธิ ยกเว้น
การสมรสภายหลัง ให้ระบุวันที่จดทะเบียนสมรส
6. กรณีเป็นบุตรของเจ้าของสิทธิ
		 ❍ หากเจ้าของสิทธิเป็นมารดา ให้ระบุวันที่เริ่มท�ำงานของเจ้าของสิทธิ ยกเว้น
มีบุตรภายหลัง ให้ระบุวันเกิดของบุตร
		 ❍ หากเจ้าของสิทธิเป็นบิดาและจดทะเบียนสมรสกับมารดาถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว ให้ระบุวันที่เริ่มท�ำงานของเจ้าของสิทธิ ยกเว้นมีบุตรภายหลัง ให้ระบุวันเกิดของบุตร
		 ❍ หากเจ้าของสิทธิเป็นบิดาทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา ให้ระบุวนั ทีจ่ ดทะเบียน
รับรองบุตร
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2.6 หากผู้มีสิทธิที่บันทึกมีผู้ใช้สิทธิร่วม (บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร) สามารถ
บันทึกข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วมเพิ่มได้โดยคลิกที่ปุ่ม   
   ดังรูป

2.6.1) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการท� ำงานส� ำหรับกรอกข้อมูลของผู้ใช้
สิทธิร่วม ดังรูป 1			
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2.7 กรอกข้อมูลเพิ่มผู้ใช้สิทธิร่วมมีขั้นตอนดังนี้
2.7.1) คลิกที่ “ประเภทความสัมพันธ์” เพื่อระบุประเภทความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าของสิทธิกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ใช้สิทธิร่วม ดังรูป

					 ❍ ระบุประเภทความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ป็นเจ้าของสิทธิกบั บุคคล
ในครอบครัวที่เป็นผู้ใช้สิทธิร่วม โดยมีประเภทความสัมพันธ์ดังนี้
(1) กรณีผู้ใช้สิทธิร่วมเป็นบิดาของเจ้าของสิทธิ
(2) กรณีผู้ใช้สิทธิร่วมเป็นมารดาของเจ้าของสิทธิ
(3) กรณีผู้ใช้สิทธิร่วมเป็นคู่สมรสของเจ้าของสิทธิ
**ทัง้ นีข้ อ้ มูลคูส่ มรสหมายถึงคูส่ มรสทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น**
(4) กรณีผู้ใช้สิทธิร่วมเป็นบุตรของเจ้าของสิทธิ
**บุตรเสมือนไร้ความสามารถ สามารถมีสทิ ธิเบิกค่ารักษา
พยาบาลได้ถึงแม้จะอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้จะต้องมีค�ำสั่งจากศาลว่าเป็นบุตรเสมือน
ไร้ความสามารถ**
**ข้อมูลบุตรจะบันทึกได้ไม่เกิน 3 คน ยกเว้นกรณีท้องที่
3 เป็นแฝด**
2.7.2) คลิกที่ “สัญชาติ” เพื่อระบุสัญชาติ ดังรูป

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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2.7.3) กรอกเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ ชือ่ -นามสกุล ของผูม้ สี ทิ ธิรว่ ม ดังรูป

2.7.4) เมือ่ กรอกเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ ชือ่ -นามสกุล แล้วคลิกทีป่ มุ่    
   ดังรูป

2.7.5) โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ท�ำการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วม ดังรูป
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2.7.6) กรณีที่ผู้มีสิทธิร่วมไม่ใช่สัญชาติไทย (ไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน)
การเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิร่วมจะต้องด�ำเนินการดังนี้
(1) คลิกทีช่ อ่ ง “สัญชาติ” เลือก “สัญชาติเป็นสัญชาติอนื่ (ไม่มเี ลข
ประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก)” ดังรูป

(2) คลิกที่ที่ปุ่ม   

   ดังรูป

					 (3) โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดบุคคล ได้แก่
						❍ ชือ่ –นามสกุล (สามารถกรอกได้ทงั้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
						❍ วันเดือนปีเกิด
						❍ เพศ

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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2.8 เมือ่ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกทีป่ มุ่   
ข้อมูลผู้มีสิทธิร่วม ดังรูป

   เพือ่ ท�ำการเพิม่

2.9 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ทำ� การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วม ดังรูป

2.10 ท�ำการบันทึกข้อมูลที่กรอก โดยคลิกที่ปุ่ม   
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   ดังรูป

2.11 โปรแกรมจะขึ้นข้อความ “บันทึกเรียบร้อยแล้ว”ดังรูป

หมายเหตุ

ปุ่ม   
ปุ่ม  
ปุ่ม    

หมายถึง เพิ่มข้อมูลผู้ใช้สิทธิรายใหม่ต่อไป
หมายถึง กลับไปแก้ไขข้อมูลผู้ใช้สิทธิ กรณีมีข้อมูลผิดพลาด
หมายถึง กลับไปยังหน้าจอหลัก

2.12 ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก คลิกที่เมนู “รายงาน” โปรแกรมจะแสดงปรากฏ
หน้าจอรายงาน ให้คลิกที่ “รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ” ดังรูป

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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2.13 โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอส�ำหรับกรอกข้อมูลทีต่ อ้ งการค้นหา สามารถค้นหา
ข้อมูลได้ 2 แบบ ดังนี้
1) ค้นหาโดยกรอกเลขประจ�ำตัวประชาชน ให้คลิกในช่องตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ใช้สิทธิ เป็น “เลขประจ�ำตัวประชาชน” จากนั้นกรอกเลขประจ�ำตัวประชาชน ดังรูป

2) ค้นหาโดยกรอก ชื่อ - นามสกุล ให้คลิกในช่องตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
สิทธิ เป็น “ชือ่ -นามสกุล” จากนัน้ กรอกชือ่ – นามสกุล ทีถ่ กู ต้องตามบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือ
ทะเบียนบ้าน ดังรูป

					 ❍ เมือ่ ค้นหาข้อมูลด้วย ชือ่ – นามสกุล แล้วพบข้อมูลหลายรายการ
ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลให้เลือกดังรูป ให้ผู้ใช้งานเลือกบุคคลที่ต้องการโดยการ “คลิก”
ที่รายชื่อนั้น
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2.14 กรอกข้อมูลโดยสามารถเลือกข้อมูลเป็นเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ
ชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ดังรูป

2.15 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ท�ำการค้นหา ดังรูป
				❍ ถ้ามีข้อมูลปรากฎ หมายถึงมีการบันทึกข้อมูลแล้วรอด�ำเนินการ
ในกระบวนการต่อไป

ข้อมูลที่ถูกบันทึกโดย “เจ้าหน้าที่ทะเบียน (บุคลากร)”  จะต้องได้รับการอนุมัติโดย “นายทะเบียน”
ของหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลได้
************************************************************
เมื่อนายทะเบียนอนุมัติรับรองสิทธิเรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลจะถูกด�ำเนินการปรับปรุงตามรอบ
การประมวลผล  ดังนี้
รอบที่ 1 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 15.01 น. – 10.59 น. ในวันถัดไป ปรับปรุงฐานข้อมูล 11.00 น.
รอบที่ 2 >>  เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 11.01 น. - 14.59 น. ในวันเดียวกัน  ปรับปรุงฐานข้อมูล 15.00 น.

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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3. แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ
		
เป็นเมนูสำ� หรับลบหรือแก้ไขข้อมูลผูม้ สี ทิ ธิหรือผูม้ สี ทิ ธิรว่ มทีม่ กี ารบันทึกเข้าระบบแล้ว
มีรายละเอียดขั้นตอนการใช้เมนูแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ มีดังต่อไปนี้
3.1 คลิกที่เมนู “แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล
เลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ ชื่อ – นามสกุล ดังรูป

		
3.2 กรอกข้อมูลเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ ชือ่ – นามสกุล ของผูท้ เี่ ป็นเจ้าของสิทธิ
จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ดังรูป
ค้นหาด้วยเลขประจ�ำตัว
ประชาชนเจ้าของสิทธิ
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3.3 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดบุคคลที่ทำ� การค้นหา ดังรูป

3.4 คลิกที่ปุ่ม      เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของผู้มีสิทธิร่วมที่มีการบันทึก
เข้ามาแล้ว ดังรูป

3.5 ท�ำการแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ คลิกที่ปุ่ม     ดังรูป

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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ผู้ใช้สิทธิ ดังรูป

3.6 โปรแกรมจะแสดงปรากฏหน้าจอการท�ำงานส�ำหรับกรอกแก้ไขข้อมูลของ

3.7 ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดังนี้
3.7.1 ส่วนของรายละเอียดบุคคลที่สามารถแก้ไขได้คือ ศาสนา ดังรูป

3.7.2 ส่วนของข้อมูลความสัมพันธ์กบั หน่วยงานสามารถแก้ไขได้คอื ประเภท
บุคลากรและวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ดังรูป

ร่วมได้
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3.7.3 ส่วนของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้สิทธิร่วมสามารถเพิ่มเติมข้อมูลผู้ใช้สิทธิ

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

3.8 ท�ำการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

3.9 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลการปลดสิทธิ จากนั้นคลิก
ที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูลสมาชิก” เป็นการจบกระบวนการบันทึกข้อมูลแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ ดังรูป

หมายเหตุ

ปุ่ม “แก้ไขข้อมูลสมาชิก” หมายถึง แก้ไขข้อมูลบุคลากรรายอื่น
ปุ่ม “กลับหน้าค้นหา” หมายถึง กลับไปยังหน้าจอหลัก

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติรับรองสิทธิเรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลจะถูกด�ำเนินการปรับปรุงตามรอบ
การประมวลผล  ดังนี้
รอบที่ 1 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 15.01 น. – 10.59 น. ในวันถัดไป ปรับปรุงฐานข้อมูล 11.00 น.
  รอบที่ 2 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 11.01 น. - 14.59 น. ในวันเดียวกัน ปรับปรุงฐานข้อมูล 15.00 น.

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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4. ย้ายหน่วยงาน (ปลายทาง)
		
เป็นเมนูที่ใช้ส�ำหรับการโอนย้ายหน่วยงานของบุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยหน่วยงานทีจ่ ะคียย์ า้ ยจะต้องเป็นหน่วยงานปลายทาง (หน่วยงานใหม่ทยี่ า้ ยไป) เป็นผูด้ ำ� เนินการ
มีรายละเอียดขั้นตอนการใช้เมนูแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิ มีดังต่อไปนี้
4.1 คลิกที่เมนู “ย้ายหน่วย(งานปลายทาง)” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอก
ข้อมูลเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือชื่อ – นามสกุลของเจ้าของสิทธิ ดังรูป

4.2 กรอกข้ อ มู ล โดยสามารถเลื อ กข้ อ มู ล เป็ น เลขประจ� ำ ตั ว ประชาชน หรื อ
ชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ดังรูป
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4.3 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเจ้าของสิทธิที่ดึงมาจากหน่วยงานเดิม มีทั้งข้อมูล
ของเจ้าของสิทธิและผู้อาศัยสิทธิ ดังรูป

4.4 รายละเอียดการกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในการย้ายหน่วยงาน เลือกวันทีเ่ ริม่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ ให้ระบุเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือย้ายเข้าท�ำงาน ดังรูป

		
4.5 เลือกประเภทบุคลากร (ประเภทบุคคลากรต้องตรงตามหนังสือย้าย) ดังรูป

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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4.6 กรอกข้อมูลย้ายหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

4.7 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลการย้ายหน่วยงาน จากนั้น
คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เป็นการจบกระบวนการบันทึกข้อมูลย้ายหน่วยงาน (ปลายทาง) ดังรูป

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติรับรองสิทธิเรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลจะถูกด�ำเนินการปรับปรุงตามรอบ
การประมวลผล  ดังนี้
รอบที่ 1 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 15.01 น. – 10.59 น. ในวันถัดไป ปรับปรุงฐานข้อมูล 11.00 น.
  รอบที่ 2 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 11.01 น. - 14.59 น. ในวันเดียวกัน ปรับปรุงฐานข้อมูล 15.00 น.
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5. แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ
		
เป็นเมนูสำ� หรับให้นายทะเบียนหน่วยงาน แจ้งข้อมูลผูห้ มดสิทธิของหน่วยงานนัน้ ๆ
เช่นมีบุคลากรลาออก, ย้ายหน่วยงาน หรือเกษียณอายุ รวมถึงการหมดสิทธิของผู้มีสิทธิร่วม
ของบุคลากรของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วยเช่น บิดามารดาเสียชีวิต หย่าร้างกับคู่สมรส หรือบุตรบรรลุ
นิติภาวะ เป็นต้น ข้อมูลที่แจ้งจะได้รับการประมวลผลวันละ 2 รอบ เช่นเดียวกับข้อมูลผู้มีสิทธิ
รายใหม่
		
สาเหตุของการหมดสิทธิ
บุคคลที่มีสิทธิในกองทุนบุคลากร อปท. ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าของสิทธิหรือ
ผู้ใช้สิทธิร่วม มีโอกาสที่สามารถหมดสิทธิจากกองทุนฯ ลงด้วยสาเหตุต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.) ผูม้ สี ทิ ธิเกษียณอายุราชการ แบบขอรับบ�ำเหน็จ ทัง้ นีร้ วมทัง้ ข้าราชการทีข่ อรับ
บ�ำเหน็จแบบแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน หรือลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุราชการ
2.) ผู้มีสิทธิที่ต้องออกจากราชการทุกกรณี ยกเว้น การลาออกแต่มีสิทธิได้รับ
บ�ำนาญ
3.) ผูม้ สี ทิ ธิทถี่ กู พักราชการทุกกรณี จนกว่าจะมีคำ� สัง่ เป็นทีส่ นิ้ สุด ทัง้ นีห้ ากค�ำสัง่
ให้กลับมารับราชการดังเดิม นายทะเบียนหน่วยงานจะต้องท�ำการบันทึกข้อมูลเข้าสูร่ ะบบใหม่ตงั้ แต่
วันที่ให้กลับรับราชการ
4.) ผู้มีสิทธิเสียชีวิตทุกกรณี
5.) ผู้มีสิทธิหมดวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งทุกกรณี
6.) ผู้มีสิทธิหย่าร้างจากคู่สมรส
7.) ผู้ใช้สิทธิร่วม (บุตร) บรรลุนิติภาวะทุกกรณี
8.) ผู้ใช้สิทธิร่วมเสียชีวิตทุกกรณี

ในการแจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิที่เป็นเจ้าของสิทธิ
ระบบจะท�ำการปลดสิทธิให้กับผู้มีสิทธิร่วมของผู้มีสิทธิรายนั้น ๆ ให้โดยอัตโนมัติ

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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5.1 คลิกที่เมนู “แจ้งข้อมูลผู้หมดสิทธิ” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล
เลขประจ�ำตัวประชาชน หรือชื่อ – นามสกุลของเจ้าของสิทธิ ดังรูป

5.2 กรอกข้ อ มู ล โดยสามารถเลื อ กข้ อ มู ล เป็ น เลขประจ� ำ ตั ว ประชาชน หรื อ
ชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ดังรูป (ข้อมูลที่กรอกจะต้อง
เป็นข้อมูลของเจ้าของสิทธิ)

5.3 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเจ้าของสิทธิที่ทำ� การค้นหา ดังรูป
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คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

5.4 หากต้องการปลดสิทธิผู้มีสิทธิร่วม ให้คลิกที่ปุ่ม
ของผู้มีสิทธิร่วม ดังรูป

เพื่อดูรายละเอียดข้อมูล

5.5 ท�ำการปลดสิทธิของผู้ที่ต้องการให้หมดสิทธิ คลิกที่ปุ่ม

ดังรูป

5.6 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลผู้หมดสิทธิ ดังรูป

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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5.7 รายละเอียดการกรอกข้อมูลผู้หมดสิทธิมี ดังนี้
5.7.1) เลือกสาเหตุการปลดสิทธิ ดังรูป

เข้าท�ำงานดังรูป
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5.7.2) เลือกวันที่ ให้ระบุวันที่หมดสิทธิ ตามหนังสือออกจากราชการ

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

5.7.3) กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ดังรูป

ดังรูป

5.7.4) กรอกข้อมูลในการปลดสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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5.8 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอยืนยันการบันทึกข้อมูลการปลดสิทธิ จากนั้นคลิก
ที่ปุ่ม “เสร็จสิ้น” เป็นการจบกระบวนการบันทึกข้อมูลผู้หมดสิทธิ ดังรูป

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติรับรองสิทธิเรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลจะถูกด�ำเนินการปรับปรุงตามรอบ
การประมวลผล  ดังนี้
รอบที่ 1 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 15.01 น. – 10.59 น. ในวันถัดไป ปรับปรุงฐานข้อมูล 11.00 น.
  รอบที่ 2 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 11.01 น. - 14.59 น. ในวันเดียวกัน ปรับปรุงฐานข้อมูล 15.00 น.

6. อนุมัติรับรองสิทธิ
6.1 คลิกที่เมนู “อนุมัติรับรองสิทธิ” โปรแกรมจะแสดงข้อมูลบุคลากรที่รออนุมัติ
รับรองสิทธิ ดังรูป
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คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

6.2 คลิกที่รูป      เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบุคคลที่รอรับรองสิทธิ
(รายบุคคล) โปรแกรมจะแสดง ดังรูป

6.3 เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กดที่ปุ่ม “อนุมัติ” โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอแจ้งว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ดังรูป พร้อมนี้ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อให้
โปรแกรมกลับไปหน้าข้อมูลอนุมัติรับรองสิทธิ

6.4 เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้กดที่ปุ่ม “ไม่อนุมัติ” โปรแกรม
จะแสดงหน้าจอแจ้งว่า “ไม่อนุมัติส�ำเร็จ” ดังรูป พร้อมนี้ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อให้โปรแกรม
กลับไปหน้าข้อมูลอนุมัติรับรองสิทธิ

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติรับรองสิทธิเรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลจะถูกด�ำเนินการปรับปรุงตามรอบ
การประมวลผล  ดังนี้
รอบที่ 1 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 15.01 น. – 10.59 น. ในวันถัดไป ปรับปรุงฐานข้อมูล 11.00 น.
รอบที่ 2 >>  เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 11.01 น. - 14.59 น. ในวันเดียวกัน  ปรับปรุงฐานข้อมูล 15.00 น.
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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7. อนุมัติย้ายหน่วยงาน
7.1 คลิกที่เมนู “อนุมัติย้ายหน่วยงาน” โปรแกรมหน้าจอ ดังรูป

ย้ายหน่วยงาน

7.2 คลิกทีป่ มุ่ “ค้นหา” โปรแกรมจะแสดงรายชือ่ บุคลากรทีร่ อนายทะเบียนอนุมตั ิ

7.3 คลิกที่ช่อง หน้ารายชื่อบุคลากรที่ต้องการอนุมัติย้ายหน่วยงาน ดังรูป

ดังรูป
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7.4 คลิกทีป่ มุ่ “อนุมตั ”ิ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอว่า “อนุมตั ยิ า้ ยหน่วยงานส�ำเร็จ”

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

7.5 คลิก “ตกลง” โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าจอแสดงรายชื่อบุคลากรที่รอนาย
ทะเบียนอนุมัติย้ายหน่วยงาน ดังรูป

7.6 กรณีที่ข้อมูลมีหลายรายการ นายทะเบียนสามารถด�ำเนินทางคลิกที่ช่อง
เพื่อเลือกรายการทั้งหมด เพื่ออนุมัติภายในครั้งเดียวได้ ดังรูป

7.7 เมื่ อ ด� ำเนิ น การเลื อกข้ อ มู ลทั้ ง หมดแล้ ว ให้ ด� ำเนิน การคลิ ก ที่ ปุ่ ม
เพื่ออนุมัติข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าจอว่า “อนุมัติย้ายหน่วยงานส�ำเร็จ” ดังรูป

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติรับรองสิทธิเรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลจะถูกด�ำเนินการปรับปรุงตามรอบ
การประมวลผล  ดังนี้
รอบที่ 1 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 15.01 น. – 10.59 น. ในวันถัดไป ปรับปรุงฐานข้อมูล 11.00 น.
รอบที่ 2 >>  เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 11.01 น. - 14.59 น. ในวันเดียวกัน  ปรับปรุงฐานข้อมูล 15.00 น.
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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8. อนุมัติผู้หมดสิทธิ
8.1 คลิกที่เมนู “อนุมัติผู้หมดสิทธิ” โปรแกรมจะแสดงรายชื่อบุคลากรที่รอ
นายทะเบียนอนุมัติการหมดสิทธิ ดังรูป

8.2 คลิกที่รูป
ตรงช่อง “อนุมัติ/ไม่อนุมัติ” ตรงรายชื่อบุคลากรที่ต้องการ
ด�ำเนินการ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ตรวจสอบ ดังรูป
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8.3 เมื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้วด�ำเนินการดังนี้
8.3.1) ด�ำเนินการคลิกที่ปุ่ม
เมื่อต้องการอนุมัติ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอผลด�ำเนินการอนุมัติ
8.3.2) ด�ำเนินการคลิกทีป่ มุ่
เมือ่ ต้องการไม่อนุมตั ิ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอหน้าจอผลด�ำเนินการไม่อนุมัติ
8.3.3) ด�ำเนินการคลิกที่ปุ่ม
เมื่อไม่ด�ำเนินการใด ๆ โปรแกรม
จะกลับไปยังหน้าจอรออนุมัติผู้หมดสิทธิ

8.3.4) กรณีที่ข้อมูลมีหลายรายการ นายทะเบียนสามารถด�ำเนินทาง
คลิกที่ช่อง เพื่อเลือกรายการทั้งหมด เพื่ออนุมัติภายในครั้งเดียวได้ ดังรูป

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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8.3.5) เมือ่ ด�ำเนินการเลือกข้อมูลทัง้ หมดแล้วให้ดำ� เนินการคลิกทีป่ มุ่
เพื่ออนุมัติข้อมูลโปรแกรมจะแสดงหน้าจอว่า “อนุมัติผู้หมดสิทธิส�ำเร็จ” ดังรูป

8.3.6) คลิก “ตกลง” โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าจอแสดงรายชื่อบุคลากร
ที่รอนายทะเบียนอนุมัติหมดสิทธิ ดังรูป

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติรับรองสิทธิเรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลจะถูกด�ำเนินการปรับปรุงตามรอบ
การประมวลผล  ดังนี้
รอบที่ 1 >> เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 15.01 น. – 10.59 น. ในวันถัดไป ปรับปรุงฐานข้อมูล 11.00 น.
รอบที่ 2 >>  เวลาที่บันทึกผลการอนุมัติ 11.01 น. - 14.59 น. ในวันเดียวกัน  ปรับปรุงฐานข้อมูล 15.00 น.
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9. ปรับปรุงข้อมูลบุคคล
ใช้สำ� หรับแจ้งแก้ไขข้อมูลรายละเอียดบุคคล เช่น ชือ่ – สกุล, วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้
9.1 คลิกที่เมนู “ปรับปรุงข้อมูลบุคคล” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

9.2 บันทึกเลขประจ�ำตัวประชาชน ของบุคลากรที่ต้องการแก้ไข ดังรูป

9.3 คลิกปุ่ม

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลว่า
9.4 คลิกปุ่ม
“บันทึกข้อมูลเพื่อรอการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว” ดังรูป

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

51

ดังรูป

9.5 คลิกปุ่ม

โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าแจ้งแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบุคคล

หมายเหตุ การปรับปรุงข้อมูลจะถูกปรับปรุงในวันถัดไป โดยอ้างอิงข้อมูลบุคคลจากทะเบียนราษฎร์
10. รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ
ใช้ส�ำหรับตรวจสอบ พิมพ์รายงาน ข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และ
สถานการมีสิทธิ สามารถเข้าตรวจสอบได้ดังนี้
10.1 เข้าเมนูรายงาน จากนั้นเลือกรายงานข้อมูลผู้มีสิทธิ

10.2 เลือกเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา เช่นค้นหาจาก เลขบัตรประชาชน หรือ
ชื่อ – สกุล หรือ สถานะ

52

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

สถานะในการค้นหาข้อมูล
1) ทั้งหมด จะแสดงเงื่อนไขเฉพาะรายการ
2) รอนายทะเบียนอนุมัติการมีสิทธิ จะแสดงเงื่อนไขเฉพาะรายการรอ
นายทะเบียนอนุมัติรับรองสิทธิ
3) รอประมวลผลเกิดสิทธิ จะแสดงเงื่อนไขเฉพาะรายการรอประมวล
ผลตามรอบการประมวลผล
				4) ผูม้ สี ทิ ธิ อปท. จะแสดงเงือ่ นไขเฉพาะรายการผูม้ สี ทิ ธิทสี่ ามารถใช้สทิ ธิ
ได้แล้ว
5) รอประมวลผลหมดสิทธิ จะแสดงเงือ่ นไขเฉพาะรายการทีร่ อการหมด
สิทธิตามรอบ
				6) รอประมวลผลเปลี่ยนต�ำแหน่ง จะแสดงเงื่อนไขเฉพาะรายการที่รอ
ประมวลผลเปลี่ยนต�ำแหน่ง
7) รอนายทะเบียนอนุมตั กิ ารหมดสิทธิ จะแสดงเงือ่ นไขเฉพาะรายการ
ที่รอนายทะเบียนอนุมัติหมดสิทธิ
8) รอนายทะเบี ย นอนุ มั ติ ย ้ า ยหน่ ว ยงาน จะแสดงเงื่ อ นไขเฉพาะ
ที่รอนายทะเบียนอนุมัติย้ายหน่วยงาน
				9) รอประมวลผลย้ายหน่วยงาน จะแสดงเงื่อนไขเฉพาะที่รอประมวล
ย้ายหน่วยงาน
10.3 เมื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา”
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10.4 กรณีต้องการส่งออกเป็นไฟล์ ให้กดที่ปุ่ม “พิมพ์รายงาน” จะส่งออกเป็น
pdf ไฟล์ ส�ำหรับแจ้งผูบ้ ริหารทราบข้อมูลผูม้ สี ทิ ธิตอ่ ไป หรือหากต้องการให้สง่ ออกเป็น excel ไฟล์
ให้กดที่ปุ่ม “ส่งออกข้อมูลเป็น Excel” ส�ำหรับใช้ในการท�ำทะเบียนประวัติ ต่อไป

11. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สปสช.
เมนูนี้ใช้ส�ำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต โดยจะแสดง
ชือ่ -สกุล, เบอร์โทรส�ำนักงาน, เบอร์โต๊ะท�ำงาน, เบอร์มอื ถือ, หน้าทีร่ บั ผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ดังรูป

1) ระบบจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ ตามพื้นที่ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต รับผิดชอบ
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การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
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การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของรัฐ และเอกชน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
บทที่

2

ในปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข
(National Clearing House) ตามนโยบายการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกัน
สุขภาพของรัฐบาล เพือ่ บริหารจัดการการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลต่าง ๆ
ที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิประกัน
สังคม รวมทั้งสิทธิข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอื่นๆ
ที่สมัครใจ โดยอาศัยอ�ำนาจแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา
26 (14)
ในการจัดการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขส�ำหรับสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น สปสช. ได้เริ่มด�ำเนินการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 โดยได้มีการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายและระบบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
1) ระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
2) ระบบการขอชดเชยค่าบริการ
3) ระบบการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการ
4) ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน (Call center)
5) ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน (Audit system)
ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไป
โดยสะดวกและเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง

1. การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
		
1.1. การเข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก
			 1.1.1. การเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรง
เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา โดยผูม้ สี ทิ ธิสามารถ
ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงที่สถานพยาบาลได้มากกว่า 1 แห่ง
1. ผู้มีสิทธิ ประกอบด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต�ำบล ลูกจ้างประจ�ำของ อปท. ผูร้ บั เบีย้ หวัดบ�ำนาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคล
ในครอบครัว ที่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
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					 2. ข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างประจ�ำ ผูร้ บั เบีย้ หวัดบ�ำนาญ สามารถ
ตรวจสอบรายชือ่ ได้ทนี่ ายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัดผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อ : ต้องสมัครลงทะเบียน ณ
สถานพยาบาล ที่จะเข้ารับการรักษาก่อนสิทธิจะถูกอนุมัติตามระยะรอบที่ก�ำหนด (วันที่ 4 และ
18 ของเดือน) ในระหว่างรอการมีสทิ ธิเบิกจ่ายตรงตามรอบ ผูม้ สี ทิ ธิสามารถใช้สทิ ธิเบิกจ่ายตรงได้
โดยให้สถานพยาบาลขอเลขอนุมัติในโปรแกรมที่กำ� หนด
2.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ : ให้ข้าราชการ พนักงานฯ
ลูกจ้างประจ�ำ ผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ และบุคคลในครอบครัว ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการ
ที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อท�ำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ หลังจากที่มีชื่อในฐานข้อมูลฯ แล้ว
จึงจะสามารถสมัครลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงได้
3. ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกต้องด�ำเนินการ โดยให้
ผู้มีสิทธิตรวจสอบข้อมูลของตนเอง หากปรากฏชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิแล้ว เมื่อเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลของทางราชการ และประสงค์จะเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง ให้ดำ� เนินการ ดังนี้
1. แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล
2. แสดงเอกสารที่ปรากฏเลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน
13 หลัก เพื่อให้สถานพยาบาลตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์
3. การเกิดสิทธิเบิกจ่ายตรง จะเกิดตามรอบที่ก�ำหนดทุก
15 วัน คือวันที่ 4 และ 18 ของเดือน แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันที
โดยไม่ต้องรอระยะเวลาตามรอบที่ก�ำหนด
							❍ ผูป้ ว่ ยนอกซึง่ แพทย์ผใู้ ห้การรักษาวินจิ ฉัยและรับรอง
ว่ามีความเจ็บป่วยที่ต้องรักษา เช่น กรณีการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
และกรณีผู้ป่วยมะเร็งที่จ�ำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง 6 ชนิด
							❍ ผู้รับเบี้ยหวัด/บ�ำนาญ
							❍ การขอเลขอนุมัติเป็นกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
							❍ ผู้ป่วยใน สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่ต้องส�ำรองจ่าย
ทั้งนี้ กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ยังไม่อยู่
ในระบบเบิกจ่ายตรง เช่น สถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หรือ
ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลที่ยังไม่เข้าร่วมในระบบเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิยังคงต้องส�ำรอง
จ่ายและน�ำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกยังต้นสังกัดเช่นเดิม โดย อปท. ต้นสังกัด จะส่งใบเสร็จ
ดังกล่าวมาเบิกจ่ายกับ สปสช. ตามโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อีกครั้งหนึ่ง
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แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ อปท.
ข้อมูลสิทธิอปท.
ข้อมูลเบิกจ่ายตรง
สถานพยาบาล
กรณีไม่มีข้อมูลสิทธิ ไม่สามารถลงทะเบียน กรณีผู้ป่วยนอก
บนเว็บตรวจสอบสิทธิ เบิกจ่ายตรง
- เก็บเงิน
- ออกใบเสร็จ

กรณีมีข้อมูลสิทธิ
- ไม่มีข้อมูลเบิกจ่าย
บนเว็บตรวจสอบสิทธิ ตรงในโปรแกรม
NHSO Client
หรือ
- มีข้อมูลเบิกจ่ายตรง
ในโปรแกรมNHSO
Client แต่เข้ารับ
การรักษาพยาบาล
ไม่ตรง สถานพยาบาล
ที่ลงทะเบียนไว้

กรณีมีข้อมูลสิทธิ
- มีข้อมูลเบิกจ่ายตรง
บนเว็บตรวจสอบสิทธิ และรักษาในสถาน
พยาบาลที่ลงทะเบียน
เบิกจ่ายตรง

ผู้มีสิทธิ
กรณีผู้ป่วยนอก
- น�ำใบเสร็จไปเบิกคืน
(โดยติดต่อที่นายทะเบียน
หน่วยงานต้นสังกัดของ
ตนเอง)
กรณีผู้ป่วยใน
กรณีผู้ป่วยใน
- ใช้หนังสือรับรอง - รับบริการโดยไม่ต้อง
ส�ำรองจ่าย
สิทธิจากต้นสังกัด
- บันทึกข้อมูลเบิก - แจ้งขอลงทะเบียนสิทธิ
อปท. ที่หน่วยงาน
มาที่ สปสช.
ต้นสังกัดของตนเอง
กรณีผู้ป่วยนอก
- เข้ารับบริการโดยไม่ต้อง
- ขอเลขอนุมัติ (กรณี ส�ำรองจ่าย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน) - แจ้งขอลงทะเบียนเบิกจ่าย
กรณีผู้ป่วยใน
ตรงตามความประสงค์
- ขอเลขอนุมัติทุกครั้ง - เกิดสิทธิเบิกจ่ายตรงตาม
โดยทั้ง 2 กรณี
รอบทุกวันที่ 4 และ 18
- ให้บริการโดยไม่
ของเดือน
เก็บเงิน
- บันทึกข้อมูลเบิกมา
ที่ สปสช.
- ให้บริการลงทะเบียน
เบิกจ่ายตรงตาม
ความประสงค์ของ
ผู้มีสิทธิ
กรณีผู้ป่วยนอก
เข้ารับบริการโดยไม่ต้อง
- ใช้เลขอนุมัติเดิม ส�ำรองจ่าย
ที่ลงทะเบียนไว้
กรณีผู้ป่วยใน
- ขอเลขอนุมัติทุกครั้ง
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1.1.2 การเบิกจ่ายในระบบใบเสร็จรับเงิน (กรณีส�ำรองจ่าย)
การเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเบิกจ่ายตรง หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
ในสถานพยาบาลนั้นและสถานพยาบาลไม่ด�ำเนินการขอเลขอนุมัติ ให้ผู้มีสิทธิส�ำรองจ่ายเงินแล้ว
น�ำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมายื่นที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งเบิกเงินกับส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้
1. ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบ ร.บ.3) และหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) พร้อมลงลายมือ
ชือ่ ในใบเสร็จรับเงินว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้สำ� รองจ่ายเงินเพือ่ เป็นค่ารักษาพยาบาลไปจริง
ทุกประการ” ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับแล้วยื่นต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอ�ำนาจรับรองการใช้สิทธิ
2. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ผู้ขอรับเงินเป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ให้ลงลายมือชื่อรับรอง
ในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบ ร.บ.3)
3. ให้ต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ ด�ำเนินการส่งใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นและใบเสร็จรับเงินให้กับหน่วยงานคลัง
ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภทและอัตราทีร่ ะเบียบก�ำหนดไว้ รายละเอียด
ตามแนวทางการตรวจสอบและเตรียมข้อมูลใบเสร็จและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
พร้อมสรุปจ�ำนวนเงินที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ แล้วน�ำส่ง
ให้กับนายทะเบียนประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นายทะเบียนด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบ
ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นและใบเสร็จรับเงิน
หากถูกต้องให้บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเมนู “แจ้งค�ำร้องขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล” และแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมด้วยเอกสารที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังระบบของ สปสช. โดยหน่วยงานคลังเก็บเอกสาร
ต้นฉบับไว้ส�ำหรับการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป
					 5. เมือ่ สปสช. พิจารณาการจ่ายชดเชยและโอนเงินให้แก่ อปท. แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่ได้รับกับเอกสารต้นฉบับที่เก็บไว้ หากตรวจสอบ
พบว่าจ�ำนวนเงินที่ได้รับไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ที่กำ� หนด ให้ด�ำเนินการดังนี้
a. กรณีตรวจสอบพบว่าได้รับเงินไม่ครบถ้วน สามารถขอ
อุทธรณ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ให้ด�ำเนินการตามแนวทางการขออุทธรณ์หลังการจ่าย
ชดเชย (ภาคผนวก .......)
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b. กรณีตรวจสอบพบว่า ได้รับเงินชดเชยค่าบริการมากกว่า
จ�ำนวนเงินที่เบิกได้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก�ำหนด หรือมีการส่งเบิกซ�้ำซ้อนกับใบเสร็จ
ที่ได้รับการชดเชยค่าบริการแล้ว ให้ด�ำเนินการตามแนวทางการคืนเงินให้แก่ สปสช. (ภาคผนวก
.......)
		
1.2 การเข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยใน
การเข้ารับบริการกรณีผู้ป่วยใน มีการด�ำเนินการดังนี้
1. ให้ผมู้ สี ทิ ธิแสดงเอกสารทีป่ รากฏเลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อให้สถานพยาบาลตรวจสอบข้อมูล
2. เมื่ อ สถานพยาบาลตรวจสอบแล้ ว พบว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู ้ มี สิ ท ธิ
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิน่ ให้ถอื ว่าบุคคลนัน้ ได้รบั การรับรองสิทธิแล้ว จากนัน้ สถานพยาบาล
ทีเ่ ข้ารับการรักษาขอเลขอนุมตั ใิ นโปรแกรมทีก่ ำ� หนดแทนหนังสือรับรองการมีสทิ ธิ เพือ่ ใช้ประกอบ
การเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ว่ ยในและสถานพยาบาลเป็นผูร้ บั ผิดชอบส่งข้อมูลค่ารักษา
พยาบาลของผู้มีสิทธิไปยัง สปสช.

2. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ อปท.
		
การรักษาพยาบาล หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อ
		
❍ การรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพ
และการด�ำรงชีวิต
		
❍ ทั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม
		
ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
		
❍ หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
		
❍ หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�ำบัดรักษาโรค
		
❍ หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
		
❍ หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน
		
❍ หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
		
❍ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
		
❍ หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
		
❍ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
		
❍ หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
		
❍ หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
		
❍ หมวดที่ 11 ค่าท�ำหัตถการและวิสัญญี
		
❍ หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล
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❍ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม
		
❍ หมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบ�ำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู
		
❍ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบ�ำบัดของผู้ประกอบ
โรคศิลปะอื่น
		
❍ หมวดที่ 16 ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง
		
❍ ค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปี
		
ประเภทและกรณีการเบิกจ่าย
		
2.1 การบริการผู้ป่วยนอก
			 1. การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เบิกได้แต่เฉพาะรายการยา
ที่มีการขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
การใช้ยาต้องเป็นไปตามข้อบ่งชีท้ ี่ อย.ก�ำหนด และแพทย์ผรู้ กั ษาต้องระบุเหตุผลทีไ่ ม่สามารถใช้ยา
ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้
			 2. การใช้ยาที่ให้เบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น
2.1 การใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 6 ขนิด ประกอบด้วยยา Bivazitumab,
Gefitinib, Erlotinib, Imatinib, Rituximap และ Trastuzumap ในผู้ป่วยโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
มะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง มะเร็งล�ำไส้ชนิด Gastrointestinal stromal tumor
มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง และมะเร็งเต้านม
2.2 การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูง ส�ำหรับผู้ป่วย
กลุ่มโรครูมาติกส์ ได้แก่ ยา Rituximap , Etanercept และ Infiximap และผู้ป่วยกลุ่มโรค
สะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก ได้แก่ ยา Etanercept และ Infiximap
2.3 การใช้ยา glucosamine ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้ยาของ
กระทรวงการคลัง
			 3. รายการเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย าส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยนอกเพื่ อ น� ำ ไปใช้ ที่ บ ้ า น
ที่สามารถเบิกได้มี 4 รายการ
1.) ถุงเก็บสิง่ ขับถ่ายจากล�ำไส้ (Colostomy bag รหัสรายการ 024840)
2.) สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric tube)
ระยะสั้น (รหัสรายการ 020700)
3.) สายระบายปัสสาวะ (รหัสรายการ 023000 และ 023020)
4.) ถุ ง เก็ บ ปั ส สาวะ (รหั ส รายการ 023801, 023803, 024810
และ 024820)
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2.2 การบริการผู้ป่วยใน
			 1. ผู้ป่วยในทั่วไป สถานพยาบาลต้องขอเลขอนุมัติในโปรแกรม NHSO
Client ทุกครั้ง กรณีตรวจสอบสิทธิไม่พบในฐานข้อมูล สามารถใช้หนังสือรับรองสิทธิแทนเลข
อนุมัติได้
			 2. การรักษาผู้ป่วยพักรอจ�ำหน่าย
การรักษาผู้ป่วยพักรอจ�ำหน่าย หมายถึง การรับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืนใน
สถานพยาบาลภายหลังจากการรักษาโรคกรณีเฉียบพลันและการฟืน้ ฟูสภาพได้สนิ้ สุดลง ผูป้ ว่ ยไม่มี
ความจ�ำเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยในแบบปกติ
แต่สถานพยาบาลยังไม่อาจจ�ำหน่ายผู้ป่วยได้ด้วยเหตุผลอื่น เช่น การรอย้ายผู้ป่วยไปยังสถาน
พยาบาลพักฟืน้ หรือการรอรับผูป้ ว่ ยกลับไปรักษาพยาบาลต่อทีบ่ า้ น เป็นต้น ซึง่ จ�ำแนกออกได้เป็น
ผูป้ ว่ ยพักรอจ�ำหน่ายกรณีทวั่ ไป และผูป้ ว่ ยพักรอจ�ำหน่ายกรณีพเิ ศษตามทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด
ทั้งนี้ การเป็นผู้ป่วยพักรอจ�ำหน่ายจะต้องเป็นกรณีที่การรักษาพยาบาลกรณีเฉียบพลันและ
การฟื้นฟูสภาพมีช่วงระยะเวลาของการรักษาพยาบาลฃไม่ตำ�่ กว่า 60 วัน
			 3. กรณีการได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
1.) ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
อันเกิดจากกรณีที่ข้าราชการปฏิบัติราชการในหน้าที่เท่านั้น
2.) ต้องมีหนังสือรับรองการมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษา
พยาบาลประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลทางราชการ
			 4. กรณีค่ารักษาส่วนเกินของสิทธิประกันสังคม (ผู้มีสิทธิหลักเป็นสิทธิ
ประกันสังคมและเป็นบุคคลในครอบครัวของสิทธิ อปท.) ให้เบิกจ่ายจากสิทธิ อปท. ในกรณีต่างๆ
ดังต่อไปนี้
				1.) การบริการคลอดบุตร ให้เบิกจ่ายส่วนทีเ่ กินจากเหมาจ่ายค่าคลอดบุตร
(13,000 บาท) โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวนครั้ง
2.) ค่าล้างไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (ส่วนเกินจาก 1,500 บาท)
				3.) การเบิกค่าท�ำเส้นส�ำหรับการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม (vascular
access) ซ�้ำภายใน 2 ปี
4.) การท�ำฟันส่วนเกินจากค่าอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ที่เกินจาก
อัตราที่สิทธิประกันสังคมรับผิดชอบ
			 5. กรณีเด็กแรกเกิด ทั้งกรณีเด็กแรกเกิดป่วยและไม่ป่วย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเด็กแรกเกิด สถานพยาบาลสามารถ
เบิกจ่ายโดยใช้เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา ซึง่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิในการขอเลขอนุมตั ิ
ในโปรแกรมที่ก�ำหนด ในกรณีที่ขอเลขอนุมัติไม่ได้ ให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิจากต้นสังกัดของ
ผู้มีสิทธิแทนเลขอนุมัติ
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ทัง้ นี้ บิดาหรือมารดาต้องไปแจ้งเกิดทีส่ ำ� นักทะเบียนราษฎร์กอ่ นด้วย เพือ่
ความสมบูรณ์ในการใช้สิทธิ
		
2.3 การบริการกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ไม่ได้
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สถานพยาบาลจะเป็นผู้ขอเลขอนุมัติ
ในโปรแกรมที่ก�ำหนด
		
2.4 การบริการที่มีคา่ ใช้จา่ ยสูงและอื่นๆ
			 1. การรักษาด้วยยาที่มีคา่ ใช้จ่ายสูงในโรคมะเร็ง 6 ชนิด กลุ่มยารักษาโรค
รูมาติกส์ และ โรคสะเก็ดเงิน
				หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1) ผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
2) แพทย์ผู้รักษาต้องมีการขออนุมัติการใช้ยามาในโปรแกรมที่กำ� หนด
3) ผูเ้ ชีย่ วชาญจะเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั กิ ารใช้ยา เมือ่ ได้รบั การอนุมตั ใิ ช้
ยา สถานพยาบาลสามารถให้บริการแก่ผู้มีสิทธิและส่งข้อมูลเบิกจ่ายไปยัง สปสช. ได้
			 2. การจ่ายกรณีการรักษาภาวะสลัดไต ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิทเี่ คยเปลีย่ นถ่ายไต
			 3. กลุม่ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (จ 2) ทีต่ อ้ งใช้ยาตามข้อบ่งชีท้ กี่ ำ� หนด
ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
				 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย
1) ยา ATG (Antithymacyte immunoglobulin) ส�ำหรับผู้ป่วย
ไขกระดูกฝ่อรุนแรง (severe aplastic anemia) ตามข้อบ่งชี้ที่กำ� หนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
				2) ยา IVIG (Human normal immunoglobulin intravenous) ส�ำหรับ
ผู้ป่วยซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ตามข้อบ่งชี้ที่ก�ำหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
			 4. การเบิกค่ายาละลายลิม่ เลือดทางหลอดเลือดด�ำส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic Stroke) หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(ST Elevate Myocardial Infarction-STEMI)
				 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย ใช้ในการรักษาโรค
1) โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic Stroke)
2) โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ST Elevate Myocardial
Infarction-STEMI)
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			 5. การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(Hemodialysis)
				เป็นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ให้บริการด้วยวิธีการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม
			 6. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�ำบัดรักษาโรค
				หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย
1) การเบิกจ่ายรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ�ำบัดรักษาโรค
ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในแต่ละรายการ
2) ในกรณีที่รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใดๆ มีราคาสูงกว่าอัตรา
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด และผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะใช้รายการดังกล่าว
สถานพยาบาลสามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ส่ ว นเกิ น จากผู ้ มี สิ ท ธิ ห รื อ บุ ค คลในครอบครั ว ทั้ ง นี้
สถานพยาบาลจะต้องชี้แจงถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายส่วนเกินของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ทีไ่ ม่สามารถน�ำมาเบิกจากทางราชการให้ผมู้ สี ทิ ธิหรือบุคคลในครอบครัวทราบ พร้อมทัง้ มีหลักฐาน
การยินยอมและรับทราบจ�ำนวนเงินที่ต้องร่วมจ่ายของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เป็น
หลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย
			 7. ค่าพาหนะรับ-ส่งต่อ
				หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย
1) ผูป้ ว่ ยต้องอยูร่ ะหว่างรับการรักษาพยาบาลทีส่ ถานพยาบาลต้นทาง
ประเภทผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอกเฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินอยู่ในภาวะวิกฤติ หรือเป็นอันตราย
ต่อชีวิต
2) สถานพยาบาลปลายทางต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในหรือสังเกตอาการ
ยกเว้นกรณีเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ หรือสถานพยาบาลรับไว้เป็นผู้ป่วยใน แล้วท�ำการรักษาจนพ้น
ภาวะวิกฤติเห็นควรส่งกลับเพื่อไปพักฟื้นหรือไปรักษาต่อยังสถานพยาบาลต้นทางที่ท�ำการส่งต่อ
3) เป็ น การส่ ง ต่ อ จากสถานพยาบาลหนึ่ ง ไปยั ง สถานพยาบาลอื่ น
เนื่องจากไม่สามารถท�ำการรักษาได้ แต่ไม่รวมถึง กรณีการรับผู้ป่วยจากบ้านหรือที่เกิดเหตุ
การส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือเอ็กซเรย์ยังสถานพยาบาลอื่น เนื่องจากสถานพยาบาลนั้น
ไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอ็กซเรย์แก่ผู้เข้ารับการรักษาได้
4) ในกรณีที่พาหนะส่งต่อผู้ป่วยเป็นของสถานพยาบาลอื่นนอกจาก
สถานพยาบาลต้ น ทางหรื อ ปลายทาง หรื อ เป็ น พาหนะส่ ง ต่ อ ของสถานพยาบาลเอกชน
ให้สถานพยาบาลต้นทางหรือปลายทางทีเ่ ป็น “ผูข้ อใช้พาหนะ” เป็นผูเ้ บิกจ่ายให้กบั สถานพยาบาล
เจ้าของพาหนะ
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			 8. กรณีปลูกถ่ายไต
				 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเบิกจ่าย
				 ผู้รับบริจาค
1) ผู้รับบริจาคต้องมีสิทธิ อปท. และมีการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง
2) เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
3) มีคุณสมบัติตามที่แพทย์สภาก�ำหนด
				ผู้บริจาค
1) ผู้บริจาคเป็นสิทธิใดก็ได้
2) มีคุณสมบัติตามที่แพทย์สภาก�ำหนด

3. การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน

ผูม้ สี ทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ารับการรักษา
พยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก�ำหนดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2557 ดังนี้
1. การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด ประเภทผู้ป่วยใน
			 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดท�ำประกาศก�ำหนด และการพัฒนาระบบ
การเบิกจ่าย
2. การเข้ารับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภท
ผู้ป่วยในเฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการ
แพทย์ฉุกเฉิน
การเข้ารับบริการในกรณีดังกล่าวนี้ เป็นการเข้ารับบริการกรณีเป็นผู้ป่วย
ฉุกเฉินตามเกณฑ์การคัดแยกผูป้ ว่ ยฉุกเฉินทีส่ ถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติกำ� หนด โดยแบ่งเป็น
			 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย
กะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบหายใจ
ระบบไหลเวี ย นเลื อ ดหรื อ ระบบประสาทแล้ ว ผู ้ ป ่ ว ยจะมี โ อกาสเสี ย ชี วิ ต ได้ สู ง หรื อ ท� ำ ให้
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผูป้ ว่ ยฉุกเฉินนัน้ รุนแรงขึน้ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึน้ ได้อย่างฉับไว
			 ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน หมายถึง บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมี
ภาวะเฉียบพลันมากหรือเจ็บปวดรุนแรงอันจ�ำเป็นต้องได้รบั ปฏิบตั กิ ารแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนัน้
จะท�ำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น
ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะต่อมาได้
			 ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย
ซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทาง
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ไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้ แต่จ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอัน
สมควรแล้วจะท�ำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะ
แทรกซ้อนขึ้นได้
ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ และผู้ป่วย
ฉุกเฉินเร่งด่วน สถานพยาบาลเอกชนจะเป็นผู้ส่งข้อมูลมาขอรับค่าใช้จ่ายจาก สปสช. ตามอัตราที่
ก�ำหนด แทนผู้มีสิทธิ
ส่ ว นกรณี ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น ไม่ รุ น แรง ผู ้ มี สิ ท ธิ จ ะต้ อ งส� ำ รองเงิ น จ่ า ยให้ แ ก่
สถานพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลเอกชนจะออกใบเสร็จให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิ เพือ่ ส่งเบิกทีต่ น้ สังกัด
และต้นสังกัดส่งมายัง สปสช. ต่อไป โดยอัตราการจ่ายจะเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
3. การเข้ า รั บ การเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่
กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทยก�ำหนด ประเภทผู้ป่วยนอกเป็นครั้งคราว เพราะเหตุที่
สถานพยาบาลของทางราชการมีความจ�ำเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนั้น ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชนตามระเบียบหรือไม่ก็ตาม
การเข้ารับการรักษาในกรณีนี้ เช่น กรณีที่แพทย์ผู้ให้การรักษา วินิจฉัย และ
รับรองว่ามีความเจ็บป่วยที่ต้องรักษาในกรณีการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ไตเทียม แต่สถานพยาบาลของทางราชการที่ผู้ป่วยได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงไว้มีความจ�ำเป็น
ต้องส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางเอกชนแทน เป็นต้น
การจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลให้จา่ ยเป็นค่ารักษาพยาบาล
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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ขั้นตอนปฏิบัติ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีส�ำรองจ่าย

บทที่

3

1. แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาล (ใบเสร็จรับเงิน)
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำ� เนินการพัฒนาโปรแกรมระบบ
ลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้นายทะเบียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ส่งข้อมูลทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิพนักงานส่วนท้องถิน่ และบุคคลในครอบครัวมายัง สปสช. รวมทัง้ โปรแกรม
ดังกล่าวใช้ส�ำหรับส่งข้อมูลการเบิกจ่ายกรณีส�ำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเบิกจ่าย
ยัง สปสช. ด้วย
ขั้นตอนในการส่งเบิกใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลกรณีส�ำรองจ่ายของพนักงาน
		
ส่วนท้องถิ่น
		 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
ก่อนการส่งเบิกใบเสร็จ
1. นายทะเบียนต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
ในระบบลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายัง สปสช. ก่อน
2. แจ้งเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคารของหน่วยงานเพือ่ ใช้ในการรับโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งไม่ใช่บัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ขั้นตอนการส่งเบิกใบเสร็จ
1. ผู้มีสิทธิส่งใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัด
2. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการส่งเบิกใบเสร็จตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จ/
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลส่งเบิกในโปรแกรมฯตามอัตราและหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ทีก่ ำ� หนด พร้อมทัง้ สแกนใบเสร็จ และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ส่งเบิกมาในโปรแกรม
ระบบทะเบียนฯ
4. จัดเก็บเอกสารฉบับจริงที่ส่งเบิกทั้งหมดไว้ ณ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการ
ตรวจสอบภายหลัง
หลังการส่งเบิกใบเสร็จ
1. ติดตาม ตรวจสอบสถานะค�ำร้องที่ส่งเบิก
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอนเงินภายหลังได้รับการโอนเงินจาก
สปสช. จากรายงานของโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ สปสช. ภายหลังได้รับเงินโอนจาก สปสช.
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4. จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ
		
5. กรณีขอ้ มูลไม่ได้รบั การอนุมตั กิ ารเบิกจ่ายจาก สปสช. ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ด�ำเนินการแก้ไข/ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามเหตุผลที่แจ้งในโปรแกรมระบบทะเบียนฯ
6. โอนเงินคืนกรณีพบความคลาดเคลื่อนในการพิจารณาจ่ายชดเชย หรือ ได้รับ
หนังสือแจ้งการเรียกคืนเงินจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
7. ขออุทธรณ์กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาการจ่ายชดเชยของ สปสช.
2. การแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการรับโอนเงิน
		
เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีของธนาคารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไว้เพื่อ
ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีส�ำรองจ่ายให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
		
การรับโอนเงิน หมายถึง การรับเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีส�ำรองจ่ายที่ สปสช.
โอนเงินผ่านเลขที่บัญชี ที่ สปสช. ได้รับแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการส่งเลขที่บัญชีธนาคารมายัง สปสช. ให้ปฏิบัติดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำหนังสือแจ้งรายละเอียดเลขที่บัญชีพร้อมส่ง
ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank) ให้กบั ส�ำนักบริหารงานทะเบียน ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
2. บัญชีที่ใช้ต้องเป็นบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หรือ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยต้องเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ทั้งนี้เพื่อลด
ปัญหาด้านค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ชื่อบัญชี ในการรับเงินโอนค่ารักษาพยาบาล ต้องแสดง
ให้เห็นถึง “ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นั้น ๆ โดยต้องไม่ใช่บัญชีเดียวกับบัญชีของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือ กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด
3. กรณีที่มีการแก้ไขบัญชีธนาคารภายหลังจากที่แจ้งบัญชีให้ แก่ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แล้ว ให้แจ้งเรื่องพร้อมส่งหลักฐานได้แก่ หนังสือแจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book Bank) มายัง ส�ำนักบริหารงานทะเบียน
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ Fax : 02-143-9745
3. การเตรียมใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลและเอกสารประกอบ เพือ่ ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีส�ำรองจ่าย จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล หมายถึง หลักฐานที่สถานพยาบาลออกให้แก่
ผู้เข้ารับบริการ เพื่อแสดงถึงการช�ำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาล เช่น ค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ค่าเอ็กซเรย์ ค่ากายภาพบ�ำบัด ค่ายา ค่าอุปกรณ์ในการบ�ำบัดรักษาโรค เป็นต้น
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กรณีส�ำรองจ่าย หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษา
ที่สถานพยาบาลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง และต้องมีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
แล้วจึงน�ำใบเสร็จรับเงินมายื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้นสังกัด
ขั้นตอนการเตรียมใบเสร็จ และ เอกสารต่าง ๆ เพื่อส่งเบิกมีดังนี้
1. ให้ ผู้มีสิทธิ เป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบ ร.บ.3) และหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส�ำรองจ่ายเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลไปจริงทุกประการ”
ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
2. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ร.บ.3
3. ด�ำเนินการส่งแบบ ร.บ.3 และใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับเอกสารประกอบการ
เบิกต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งเบิกใบเสร็จ โดยตรวจสอบการมีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และอัตราทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนดไว้ แล้วด�ำเนินการ
ส่งเบิกตามระเบียบของหน่วยงานองกรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เมื่อผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดในข้อที่ 2 และข้อที่ 3 แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ท�ำการบันทึกข้อมูลและแนบไฟล์สแกนใบเสร็จรับเงินและเอกสารหลักฐานอื่นๆ
ยกเว้นใบ รบ.3 เข้าสู่โปรแกรม เพื่อรอการพิจารณาจาก ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การเตรียมใบเสร็จและ เอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องส่งเพิ่มเติม
ล�ำดับที่
กรณี
เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
1
กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ - ส�ำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
สปสช.
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส
- ส�ำเนาสูติบัตร(กรณีในใบเสร็จระบุว่าเป็นบุตรของ
นาง/นางสาว…………..)
2
กรณีมีการเบิกยานอกบัญชียาหลักแห่ง - หนังสือรับรองเหตุผลและความจ�ำเป็นในการเลือก
ชาติ
ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของแพทย์ตามเหตุผล
ข้อ A ถึง E (F ไม่สามารถเบิกได้) (หนังสือกรม
บัญชีกลาง กระทรวงการคลังที่ กค. 0422.2/ว111
ลงวันที่ 24 ก.ย.55 เรื่องการระบุเหตุผลการใช้ยา
นอกบัญชียาหลักเพื่อประกอบการเบิกจ่าย)
3
กรณีทสี่ ง่ เบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไต - หนั ง สื อ ส่ ง ตั ว จากแพทย์ ส ถานพยาบาลของรั ฐ เพื่ อ
เทียมที่สถานพยาบาลของเอกชน
ส่งตัวไปรับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ
สถานพยาบาลเอกชน
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ล�ำดับที่
กรณี
เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
4
กรณีบคุ คลในครอบครัวทีม่ สี ทิ ธิประกัน ต้องแนบหลักฐานรับรองจากประกันสังคมว่าเบิกจ่ายจาก
สังคม
สิทธิประกันสังคมครบตามทีป่ ระกันสังคมก�ำหนดแล้ว และ
สามารถใช้สิทธิ อปท. เบิกส่วนต่างได้ แต่เฉพาะการเข้ารับ
การรักษาในสถานพยาบาลรัฐ
1. เบิกส่วนเกินการคลอดได้ทุกครรภ์ โดยเบิกส่วนที่เกิน
จาก 13,000 บาท (เริ่ม 20 ต.ค.58)
2. กรณีค่าฟอกไตส่วนที่เกินจาก 1,500 บาท
3. กรณีการเบิกค่าวางเส้น vascular access ซ�้ำภายใน
2 ปี
4. กรณีท�ำฟัน ส่วนเกินจาก 300 บาท /ครั้ง * 2 ครั้ง
ให้เบิกจ่ายจากสิทธิ อปท. แต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด
5
กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการ - ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบอนุญาต
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมหรื อ แพทย์ ผู ้ มี
ซึ่งได้แก่
ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท
- ค่ายาสมุนไพร
การนวดไทย หรือประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขา
- ค่าบริการฝังเข็ม
การแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ซึ่ ง ใบรั บ รองแพทย์
- ค่านวด
ต้ อ งระบุ ถึ ง “ความจ� ำ เป็ น ในการรั ก ษาหรื อ ฟื ้ น ฟู
- ค่าอบไอน�ำ้ สมุนไพร
สมรรถภาพกรณีทตี่ อ้ งรักษาพยาบาลด้วยวิธกี ารแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”
6
กรณีที่นอนพักรักษาตัวประเภทผู้ป่วย - ใบรับรองจากแพทย์ผู้รักษาของสถานพยาบาลเอกชน
ทีร่ ะบุถงึ ความจ�ำเป็นรีบด่วนในการเข้ารับรักษาพยาบาล
ใน ณ สถานพยาบาลเอกชน
- ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับรักษา
พยาบาลในครั้งนั้น
7
- ใบแสดงรายการที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
กรณีตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
(ได้เฉพาะผู้มีสิทธิไม่รวมครอบครัว)
** ทั้งนี้ : ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่าย
ตรงได้โดยไม่ต้องส�ำรองจ่าย
กรณีทมี่ กี ารซือ้ อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ประกอบด้วยหลักฐานให้ครบทั้ง 3 รายการดังนี้
8
ในการบ�ำบัดโรค ยา เลือดและส่วนประกอบ 1. หนังสือรับรองจากแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้า
ของเลือด หรือส่งต่อเพือ่ ไปรับการตรวจ
สถานพยาบาลตามแบบที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
วินิจฉัยทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการ
ให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซื้อหรือรับการตรวจ
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ล�ำดับที่

กรณี
เอ๊กซ์เรย์อื่น ที่ไม่มีจ�ำหน่ายหรือไม่อาจ
ให้บริการได้ในสถานพยาบาลของรัฐ
2.

3.
9

กรณีเบิกอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน การบ�ำบัดโรค ทีม่ ลี กั ษณะ ข้อบ่งชีใ้ นการ
ใช้ และคุ ณ สมบั ติ ข องแพทย์ ผู ้ สั่ ง ใช้
เป็นการเฉพาะ ซึ่งได้แก่
- ชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมอง
ส่วนลึก
- ชุดประสาทหูเทียม
- ชุดเครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก
- เครื่ อ งอั ด อากาศขณะหายใจเข้ า
(Continuous Positive Airway
Pressure – CPAP) เป็นต้น

เอกสาร/หลักฐานที่แนบ
ทางห้องทดลอง หรือโดยวิธีการเอ๊กซเรย์จากสถาน
ที่อื่นซึ่งอยู่ในประเทศไทย
ใบค�ำสั่งการรักษา (ใบสั่งยา) / ใบส่งตรวจทางห้อง
ทดลอง / ใบส่งตรวจโดยวิธีการเอ๊กซ์เรย์ของแพทย์
ผู้ตรวจรักษาจากสถานพยาบาลรัฐ
ใบเสร็จค่ายา / ใบเสร็จค่าส่งตรวจทางห้องทดลอง
ใบเสร็จค่าเอ๊กซ์เรย์
ใบรับรองแพทย์ผู้ท�ำการผ่าตัดที่ต้องระบุข้อบ่งชี้ให้
ครบทุ ก ข้ อ ตามอวั ย วะเที ย มและอุ ป กรณ์ ใ นการ
บ�ำบัดโรคที่จำ� เป็นต้องใช้
หลักฐานการตรวจต่าง ๆ ที่รับรองโดยแพทย์ผู้ท�ำการ
รักษา/ผ่าตัดเพื่อประกอบการเบิกจ่าย (ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังที่ กค 0422.2/
พิเศษ ว1 ลงวันที่ 4 ธ.ค.56)

หมายเหตุ : กรณีที่มีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งเป็นค่าวัสดุ
สิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในกรณีที่สถานพยาบาลสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยนอกเพื่อน�ำ
กลับไปใช้ที่บ้าน ได้แก่ ถุงรองรับปัสสาวะ สายสวนปัสสาวะ สายให้อาหารทางสายยาง ถุงรองรับ
อุจจาระ ถ้าต้องการเบิกค่าเวชภัณฑ์ดังกล่าว หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้น ให้
เป็นไปตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว.118 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2554
4. ขั้นตอนการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล ในระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
		
การส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล หมายถึง การส่งใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลกรณีสำ� รอง
จ่ายของพนักงานส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ปรับบริการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของทางราชการ และ
สถานพยาบาลของเอกชน
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ขั้นตอนการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้เปิดบราวเซอร์ Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome โดยพิมพ์
www.nhso.go.th >> หัวข้อ “บริการออนไลน์” >> งานทะเบียน “ข้อที่ 13 โปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” >> ให้ป้อนข้อมูล Username และ Password
เพื่อเข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงการ Log in เข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
ระบบจะแสดงหน้าจอการแจ้งเตือน “ใบเสร็จที่รอการแก้ไข” โดย อปท. สามารถตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลได้ที่เมนู “ค้นหาข้อมูลรายการขอเบิก” สปสช. ขอความร่วมมือ    โดยให้ท่านแก้ไข
ข้อมูลใบเสร็จรับเงินภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ใบเสร็จได้รับการพิจารณา จาก สปสช. ทั้งนี้ หากเกิน
เวลาทีก่ ำ� หนด จะต้องด�ำเนินการขออุทธรณ์เป็นหนังสือมายัง สปสช. และไม่สามารถท�ำการแก้ไข/
อุทธรณ์   ในระบบได้

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดง ใบเสร็จที่รอการแก้ไข
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ในการเบิกจ่าย

3. ระบบจะแสดง ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่
❍ เมนูการใช้งาน ซึง่ จะเป็นไปตาม บทบาทของ User (รายละเอียดตามบทที่ 1)
❍ ประกาศ เป็นการแจ้งข่าวสารในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือเงื่อนไข

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการบันทึกค�ำร้องขอเบิกค่ารักษา
4. จากนั้น ให้เลือกที่เมนู “แจ้งค�ำร้องขอเบิกค่ารักษา”

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงเมนูแจ้งค�ำร้องขอเบิกค่ารักษา

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการบันทึกค�ำร้องขอเบิกค่ารักษา
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5. การบันทึกข้อมูลส่งเบิก
การส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นัน้ ให้สามารถส่งเบิกค�ำร้องโดย 1 ค�ำร้องนัน้ จะต้องเป็นผูป้ ว่ ย 1 ราย ต่อการรับบริการ
ณ สถานพยาบาล 1 แห่ง ต่อการเข้ารับบริการ 1 วัน เท่านัน้ (ในกรณีทเี่ ข้ารับบริการในช่วงเช้าและ
ช่วงบ่าย ณ สถานพยาบาลเดียวกันให้รวมส่งเบิกในเลขที่คำ� ร้องเดียว) จากนั้นให้บันทึกค�ำร้องขอ
เบิกค่ารักษาพยาบาล ตามขั้นตอนดังนี้
5.1. รหัสประจ�ำตัวประชาชนผู้รับรักษา ให้บันทึกเลขที่ประจ�ำตัวประชาชน
13 หลัก ลงในช่องหมายเลข 1 โดยให้บันทึกเป็นเลขประจ�ำตัวประชาชนของผู้ป่วยที่ไปรับบริการ
ณ สถานพยาบาลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในใบเสร็จ ตามช่องหมายเลข 1
หมายเหตุ : กรณีบุคคลในครอบครัว มีสิทธิหลักเป็นสิทธิประกันสังคม และมีสิทธิรองเป็นสิทธิ
พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถน�ำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการได้เฉพาะ
ในส่วนต่างทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมไม่จา่ ยชดเชยเท่านัน้ และต้องเป็นการรักษาตามสถานพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิฯ ต้องใช้หนังสือรับรองจากประกันสังคมประกอบการพิจารณา ในกรณี
ดังกล่าวระบบจะท�ำการแจ้งเตือนว่าบุคคลดังกล่าวสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะส่วนต่าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังเท่านั้น โดยมีข้อความขึ้นเตือนดังปรากฏตามภาพที่ 4

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการขึ้นข้อความเตือนกรณีผู้อาศัยสิทธิมีสิทธิหลักเป็นสิทธิประกันสังคม
ตามช่องหมายเลข 1

5.2 ชื่อ-สกุล ให้ตรวจสอบ ชื่อผู้เข้ารับการรักษา ให้ตรงกับเอกสารใบเสร็จ

5.3 บันทึกชื่อหน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา รายละเอียดดังนี้
5.3.1. ให้เลือก “หน่วยบริการจังหวัด” ที่ตั้งของสถานพยาบาลที่เข้า
รับการรักษาในช่องหมายเลข 3
5.3.2. เลือก “หน่วยบริการอ�ำเภอ” ที่ตั้งของสถานพยาบาลที่เข้า
รับการรักษาในช่องหมายเลข 4
5.3.3. เลือก “หน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา” ชื่อสถานพยาบาล
ที่เข้ารับการรักษาในช่องหมายเลข 5
						❍ กรณี ที่ ส ถานพยาบาลส่ ง ตั ว ไปรั บ บริ ก ารฟอกเลื อ ด
ด้วยเครื่องไตเทียม ณ สถานพยาบาลเอกชน ให้บันทึกชื่อหน่วยบริการที่เข้ารับการรักษาเป็น
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สถานพยาบาลเอกชนที่ไปรับบริการ ซึ่งสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการ จะต้องผ่านการรับรองจาก
สมาคมโรคไตเท่านั้น
						❍ กรณีที่ซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�ำบัดโรค ยา
เลือดและส่วนประกอบของเลือด หรือส่งต่อเพือ่ ไปรับการตรวจวินจิ ฉัยทางห้องทดลองหรือโดยวิธี
การเอ๊กซ์เรย์อื่น ที่ไม่มีจ�ำหน่ายหรือไม่อาจให้บริการได้ในสถานพยาบาลของรัฐ ให้บันทึกชื่อ
หน่วยบริการเป็น สถานพยาบาลของรัฐที่ออกหนังสือรับรอง
5.4 วันที่เข้ารับการรักษา ให้เลือกวันที่ที่เข้ารับบริการ ลงในช่องหมายเลข 6
ตามรายละเอียด ดังนี้
5.4.1 กรณีประเภทผู้ป่วย นอก ให้บันทึกเป็นวันที่ที่เข้ารับบริการ
ที่ระบุอยู่บนใบเสร็จ หรือ วันที่ออกใบเสร็จ
5.4.2 กรณีประเภทผู้ป่วย ใน ให้บันทึกเป็นวันที่จำ� หน่ายผู้ป่วย หรือ
วันที่ผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล หรือ วันที่ในใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จำ� หน่ายผู้ป่วย
ออกจากสถานพยาบาล
			 5.5 บันทึกประเภทผู้ป่วย ให้เลือก ประเภทผู้ป่วย ในช่องหมายเลข 7 ตาม
รายละเอียดดังนี้
5.5.1 บันทึกเป็นประเภทผู้ป่วย นอก กรณีที่เป็นการรักษาที่ไม่ต้อง
นอนพัก ณ สถานพยาบาล
5.5.2 บันทึกเป็นประเภทผู้ป่วย ใน กรณีที่เป็นการรักษาที่ต้องนอน
พักค้างคืน ณ สถานพยาบาล
5.6 ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะที่เบิกได้ ให้บันทึกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะ
ที่เบิกได้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ และอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ลงในช่องหมายเลข 8
5.7 ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด ให้บันทึกค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด
ของใบเสร็จ ลงในช่องหมายเลข 9
หมายเหตุ การบันทึกค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมดให้บันทึกเป็นจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
รวมที่ สถานพยาบาลเรียกเก็บเงินทัง้ หมดของผูป้ ว่ ยรายนัน้ ในวันทีเ่ ข้ารับบริการ 1 วัน และ 1 สถาน
พยาบาล ทั้งที่อยู่ในช่องเบิกได้ และ เบิกไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังก�ำหนด (กรณีที่
ใบเสร็จมากกว่า 2 ใบให้บันทึกจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลของใบเสร็จทุกใบ)
4.8 แนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน เลือกตามปุ่มกดตามหมายเลข 10 โดยให้แนบ
ไฟล์เฉพาะ “ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานประกอบการเบิกต่าง ๆ” แล้วแต่กรณี ตามที่ระบุใน
บทที่ 3. ให้ระบุประเภทของเอกสารที่แนบ และไฟล์ที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB. และต้องเป็น
ไฟล์ที่มีนามสกุล doc, docx, pdf, jpg, gif, png เท่านั้น บันทึกเลขที่ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ทั้งนี้ให้บันทึกเลขที่ที่ออกใบเสร็จ ซึ่งระบุอยู่ในใบเสร็จที่ออกจากสถานพยาบาลทุกใบ ดังปรากฏ
ตามภาพที่ 5 เมื่อน�ำเข้าเสร็จ ข้อมูลไฟล์ที่น�ำเข้าจะอยู่ในตารางตามภาพ 6
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน
5.9 แนบไฟล์เอกสารอื่นๆ กรณีต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ให้คลิกเลือกที่
ประเภทเอกสาร ตามภาพที่ 5 และเลือกประเภทเอกสาร เป็น “เอกสารอื่นๆ” จะไม่ต้องใส่เลขที่
ใบเสร็จ และกดปุ่มน�ำเข้า เมื่อน�ำเข้าเสร็จ ข้อมูลไฟล์ที่น�ำเข้าจะอยู่ในตารางตามภาพ 6 โดยหาก
ต้องการลบ ไฟล์เอกสารให้กด เครื่องหมายกากบาทสีแดง ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอ ไฟล์ใบเสร็จและเอกสารอื่นๆ ที่นำ� เข้าแล้ว
5.10 เมือ่ บันทึกรายละเอียดค�ำร้องค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก กับข้อมูลในใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริง จากนัน้ ให้เลือกกดปุม่ “บันทึก” เพือ่ ส่งเบิกค�ำร้องค่ารักษาพยาบาล เมือ่ ท�ำรายการส�ำเร็จ
จะได้เลขที่ค�ำร้องตามภาพ ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอ การบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีส�ำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นล่าช้า
ซึ่งได้แก่กรณีที่ผู้อาศัยสิทธิอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์และนายทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลของ
ผูอ้ าศัยสิทธิดงั กล่าวในระบบฯ หรือกรณีทผี่ มู้ สี ทิ ธิหมดวาระ เกษียณอายุ หรือเสียชีวติ และถูกปลด
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแล้ว แต่มใี บเสร็จค่ารักษาพยาบาลเกิดขึน้ และส่งเบิกในภายหลังเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุอยู่บนใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ นายทะเบียนสามารถด�ำเนินการ
ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ส่งเบิกล่าช้าให้กับผู้มีสิทธิในกรณีดังกล่าวได้ โดย ระบุการยอมรับ
เงื่อนไขในระบบโปรแกรมว่า “ผู้มีสิทธิได้ยื่นใบเบิกเงินพร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถาน
พยาบาลต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามทีก่ ำ� หนดให้เป็นผูร้ บั รองการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาหนึง่ ปี นับจาก
วันทีป่ รากฎในหลักฐานการรับเงิน” ในการยืน่ ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล หลักฐานการรับเงินของ
สถานพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัด ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวง
การคลังก�ำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ผู้มีสิทธิยืนหลักฐานช้าหรือไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด สปสช. จะด�ำเนินการเรียกเงินคืนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอ การรับรองข้อมูลในการขอเบิกล่าช้า
6. ให้ส่งหลักฐานการส่งเบิกทั้งหมด คืนให้กับหน่วยงานคลังเก็บไว้เป็นหลักฐานใน
การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิในล�ำดับต่อไป
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5. ตรวจสอบผลการพิจารณาและวิธีการแก้ไข
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะด�ำเนินการตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย หากพบว่าข้อมูลที่บันทึกไม่ถูกต้อง หลักฐาน
ไม่ครบถ้วน หรือหลักฐานไม่ชัดเจน สปสช. จะแจ้งกลับให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัด
ทราบผ่านทางระบบโปรแกรมลงทะเบียนบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนถิ่น
วิธีการดูผลการพิจารณาและเหตุผลของการไม่อนุมัติ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้เปิดบราวเซอร์ Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome โดยพิมพ์
www.nhso.go.th >> หัวข้อ “บริการออนไลน์” >> งานทะเบียน “ข้อที่ 13 โปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” >> ให้ป้อนข้อมูล Username และ Password
เพื่อเข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงการ Log in เข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
ให้เลือกที่เมนู “ค้นหาข้อมูลรายการขอเบิก”

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงเมนู “ค้นหาข้อมูลรายการขอเบิก”
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3. เมื่อเลือกเมนูค้นหาข้อมูลรายการขอเบิก หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง
จากนั้นให้เลือกที่ “สถานะ” โดยเลือกสถานะเป็น “แสดงทั้งหมด” และกดปุ่ม “ค้นหา”

ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงการเลือกสถานะเป็น “แสดงทั้งหมด”
4. จากข้อ 3. หน้าจอจะแสดงให้เห็นข้อมูลรายการขอเบิกทั้งหมด จากนั้น
ให้เลือกดูเหตุผลการไม่อนุมัติสำ� หรับรายการขอเบิกที่ไม่อนุมัติ โดยเลือกที่ไอคอน  

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงการเลือกดูเหตุผลการไม่อนุมัติสำ� หรับรายการขอเบิก
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5. จากข้อ 4. หน้าจอจะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ไม่อนุมัติ และวิธีการแก้ไข
ดังปรากฏตามภาพด้านล่าง

ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงเหตุผลที่ไม่อนุมัติและวิธีการแก้ไข
6. จากข้อ 5. มีวิธีการแก้ไข 2 กรณี ได้แก่
			 กรณีท่ี 1 ถ้าต้องการแก้ไขให้     ตามภาพประกอบ

ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
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			 กรณีที่ 2 ให้เลือก  

  ที่ไอคอน เพื่อกลับเมนูหลัก

ภาพที่ 17 หน้าจอแสดงการย้อนกลับไปเมนูหลัก
7. จากข้อ 6. เมื่อเลือกที่ปุ่มแก้ไขหน้าจอจะแสดงข้อมูลรายการขอเบิกดังภาพ
ทีป่ รากฏด้านล่าง จากนัน้ ให้แก้ไขข้อมูลทีไ่ ม่ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ถกู ต้อง และเมือ่ แก้ไขเสร็จเรียบร้อย
แล้วให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อส่งเบิกใหม่อีกครั้ง

ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการขอเบิกที่ไม่อนุมัติ
8. ให้เจ้าหน้าที่ อปท. แก้ไขข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุมัติและจัดท�ำข้อมูลเพิ่มเติม
ส่งกลับมาให้ สปสช. อีกครั้งด้วยเลขค�ำร้องเดิมที่ส่งเบิก ด้วยวิธีการแก้ไขดังนี้
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เหตุผลการไม่อนุมัติ
ล�ำดับ รหัส
เหตุผลการไม่อนุมัติ
ความหมาย
1. การบันทึกข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลเอกสารสแกนใบเสร็จรับเงิน
1 L100 ข้อมูลในเอกสารไม่ชัดเจน ข้อมูลในเอกสารไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือ
ข้อมูลในเอกสารไม่ชัดเจน
2 L101 ชื่อ-สกุล ที่บันทึกไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุล ในเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารแนบ
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบ
3 L102 จ� ำ นวนเงิ น รวม ไม่ ต รงกั บ จ�ำนวนเงินรวม ในเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร
แนบ ไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบ กรณีที่มีใบเสร็จ
เอกสารที่บันทึกเข้ามา
มากกว่า 1 ใบ ต่อวัน ให้รวมจ�ำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน
ทั้งหมด (ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน สถานที่และวันเข้ารับ
บริการ วันเดียวกันสามารถรวมเบิกได้)
4 L103 วันที่เข้ารับบริการ ไม่ตรงกับ วันที่เข้ารับบริการ ไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบ
เอกสารที่บันทึกเข้ามา
5 L104 ไม่พบลายเซ็นต์ของผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิไม่มีการรับรองลงในใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
6 L105 ชือ่ สถานพยาบาลทีเ่ ข้ารับการ ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาตามใบเสร็จรับเงิน
รักษาไม่ตรงกับใบเสร็จ
ไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบ
7 L106 บั น ทึ ก ประเภทการเข้ า รั บ ประเภทการเข้ า รั บ บริ ก ารไม่ ต รงกั บ ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก
บริการไม่ถูกต้อง
ในระบบ
8 L107 เอกสารที่ส่งเบิกมีวันที่เข้ารับ กรณีทมี่ ใี บเสร็จ มีผเู้ ข้ารับบริการ หรือ วันทีเ่ ข้ารับบริการ
บริการ หรือสถานพยาบาล หรือสถานพยาบาล ต่างกัน ให้แยกค�ำร้องในการส่งเบิก
ไม่ตรงกัน
2. การขอเบิกชดเชยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนด
1 L201 เป็นผูป้ ระกันตน มีสทิ ธิประกัน เป็นผู้ประกันตน มีสิทธิประกันสังคมสามารถเบิกได้
สังคมสามารถเบิกได้เฉพาะ เฉพาะส่วนต่างที่เกินสิทธิประกันสังคมและต้องรักษา
ส่วนต่างทีเ่ กินสิทธิประกันสังคม ตามสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งสามารถเบิกได้
และต้องรักษาตามสถานพยาบาล ตามกรณีดังต่อไปนี้
ของรัฐเท่านั้น
1. เบิกส่วนเกินการคลอดได้ทุกท้อง โดยเบิกส่วนที่เกิน
จาก 13,000 บาท (เริ่ม 20 ต.ค.58)
2. กรณีค่าฟอกไตส่วนที่เกินจาก 1,500 บาท
3. กรณีการเบิกค่าวางเส้น vascular access ซ�ำ้ ภายใน
2 ปี

86

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

ล�ำดับ รหัส

เหตุผลการไม่อนุมัติ

ความหมาย
4. ท�ำฟัน ใช้ใบเสร็จ ส่วนเกินจาก 600 บาท /ครั้ง
ให้เบิกข้าราชการแต่ไม่เกินเพดานของข้าราชการ
2 L202 รายการที่ส่งเบิกไม่อยู่ในสิทธิ รายการทีส่ ง่ เบิกไม่อยูใ่ นสิทธิประโยชน์ทสี่ ามารถเบิกได้
ประโยชน์ที่สามารถเบิกได้ เช่ น ฟั น ปลอมฐานโลหะ สะพานฟั น การจั ด ฟั น
ศัลยกรรมความงาม การรักษาภาวะมีบุตรยาก ฯลฯ
3 L203 เบิกค่าบริการผูป้ ว่ ยนอก รหัส การเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก รหัส 55020 และ 55021
55020 หรือ 55021 ซ�้ำซ้อน สามารถเบิกได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน และมิให้เบิกในกรณี
หรือไม่สามารถเบิกได้
ที่มีการนัดมาท�ำหัตถการต่างๆ เช่น ล้างแผล ฉีดยา
ท� ำ กายภาพ ฟอกเลื อ ด ตรวจเลื อ ด หรื อ X-ray
กายภาพบ�ำบัด การตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น
รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารเบิ ก ค่ า เตี ย งสั ง เกตอาการแล้ ว
ตามประกาศกระทรวงการคลั ง ที่ กค0417/ว177
ลงวันที่ 24 พย 2549
4 L204 เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปี การตรวจค่ารักษาพยาบาลประจ�ำปี มีอัตราเกินอัตรา
เกินกว่าอัตราที่กระทรวงการ ที่กระทรวงการคลังก�ำหนดตามหนังสือที่ กค0417/
คลังก�ำหนด
ว177 ลงวันที่ 24พย 2549 และ กค 0422.2/ว362
ลงวันที่ 5 ต.ค. 54
5 L205 เบิกค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปี การตรวจสุขภาพประจ�ำปี สามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าของ
ของผูอ้ าศัยสิทธิ หรือ บุคคลใน สิทธิ เท่านัน้ ในกรณีทเี่ ป็นบุคคลในครอบครัว ไม่สามารถ
ครอบครัวซึง่ ไม่สามารถเบิกได้ เบิกได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
6 L206 เบิกค่าเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาส�ำหรับ ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่สามารถน�ำกลับไปใช้ที่บ้านต่อไป
ผู้ป่วยนอกที่น�ำกลับไปใช้ต่อ สามารถเบิกได้ 4 รายการ ได้แก่ สายให้อาหารทางจมูก
ถุงรองรับปัสสาวะ ถุงส�ำหรับรองรับอุจจาระออกทาง
ที่บ้าน
หน้าท้อง และสายสวนปัสสาวะ ตามประกาศกระทรวง
การคลังที่ กค 0422.2/ว118 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
3. เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน
1 L301 ไม่ พ บใบแสดงรายละเอี ย ด ไม่มีใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลในครั้งนั้น ๆ ได้แก่ กรณีเบิกค่าเวชภัณฑ์
รักษาพยาบาลในครั้งนั้น ๆ มิใช่ยา กรณีตรวจสุขภาพประจ�ำปี กรณีเบิกค่ารักษา
พยาบาลประเภทผู้ป่วยในทั้งสถานพยาบาลของรัฐ และ
สถานพยาบาลของเอกชน เป็นต้น
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ล�ำดับ รหัส
เหตุผลการไม่อนุมัติ
2 L302 ไม่พบหนังสือส่งตัวจากแพทย์
รพ.รัฐ เพือ่ เข้ารับบริการฟอกเลือด
ในสถานพยาบาลเอกชน
3 L303 ไม่ พ บใบรั บ รองจากแพทย์
กรณี เข้ า รั บ บริ ก ารแพทย์
แผนไทย
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4

L304 ไม่พบหนังสือรับรองเหตุผล
และความจ�ำเป็นในการเลือก
ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

5

L305 ไม่พบใบรับรองแพทย์ที่ระบุ
ถึงความจ�ำเป็นรีบด่วน กรณี
ทีเ่ ข้ารับบริการในสถานพยาบาล
เอกชน

6

L306 ไม่พบใบรับรองการไม่มอี วัยวะ
จ� ำ หน่ า ยในสถานพยาบาล
ของรั ฐ กรณี ที่ ไ ปซื้ อ หรื อ
ตรวจรักษาโดยวิธีเอ๊กซ์เรย์
ณ สถานพยาบาลเอกชน

ความหมาย
ไม่มีหนังสือส่งตัวจากแพทย์รพ.รัฐ เพื่อส่งตัวไปรับ
บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ สถานพยาบาล
เอกชน
ไม่มใี บรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบนั ทีม่ ใี บอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ แพทย์ผู้มีใบประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย
หรือ ประเภทเวชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ กรณีที่เบิกค่านวด หรือ ค่าฝังเข็ม หรือ ค่ายา
สมุนไพร ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ กค 0422.2/
ว 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
ไม่มีหนังสือรับรองเหตุผลและความจ�ำเป็นในการเลือก
ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของแพทย์ตามเหตุผลข้อ
A ถึง F กรณีทมี่ กี ารเบิกใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ กค 0422.2/ว.111
ลงวันที่ 25 ก.ย. 2555
ไม่มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุถึงความจ�ำเป็นรีบด่วน ซึ่ง
หากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิต กรณีที่ไปรับการรักษาพยาบาล ณ
สถานพยาบาลเอกชน ตามประกาศกระทรวงการคลังที่
กค 0422.2/ว 95 ลว. 25 เมษายน 2557
ไม่มีค�ำสั่งการรักษาของแพทย์ผู้ตรวจรักษาจากสถาน
พยาบาลของรัฐ (ใบสั่งยา, ใบส่งตรวจทางห้องทดลอง,
ใบส่งตรวจโดยวิธกี ารเอ๊กซ์เรย์) กรณีทไี่ ปซือ้ หรือ ตรวจ
รักษาโดยวิธีเอ๊กซ์เรย์ หรือเจาะเลือดที่ไม่มีใน รพ.รัฐ
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6. การตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินและรายละเอียดการโอนเงินรายบุคคล
ภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการโอนเงินจาก ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการโอนเงินและรายงานการโอนเงินข้อมูลรายบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้
		
❍ การตรวจสอบข้อมูลภายหลังจากการได้รับการโอนเงิน
1. ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของรายงานการโอนเงินทั้งหมด
ตามหนังสือแจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด
ดังนี้
1.1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2. จ�ำนวนเงินที่ได้รับการโอนกับหนังสือแจ้งการโอนเงิน และจ�ำนวน
เงินที่ได้รับการโอนในบัญชีธนาคาร
1.3. ชื่อธนาคาร และ เลขที่บัญชีที่รับโอนเงิน
1.4. วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการโอนเงิน
1.5. กรณี ที่ พ บว่ า มี ร ายการที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ ท� ำ หนั ง สื อ ทั ก ท้ ว งมายั ง
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
		
❍ การออกรายงานและความหมายของเลขงวดการโอนเงิน
เมื่อข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลถูกต้องและได้รับการพิจารณา “อนุมัติ”
(ผ่านการพิจารณา) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมตั แิ ล้วมาจัดท�ำงวดรายงาน และด�ำเนินการโอนเงินให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผ่านเข้าบัญชีแจ้งไว้กับ สปสช. ภายใน 25 วันท�ำการ นับจากหลังการจัดท�ำงวดรายงาน ซึ่งในการ
จัดท�ำงวดรายงานจะมี เลขที่งวดรายงาน ก�ำกับทุกครั้ง
		 เลขที่งวดรายงาน หมายถึง เลขที่ที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ก�ำหนดในรายงานการจ่ายชดเชยกรณีสำ� รองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิน่ ในแต่ละครัง้ ทีม่ กี ารออก
รายงาน ซึ่งการออกเลขงวดที่ สปสช. ก�ำหนด มี 3 รูปแบบ ได้แก่
1. เลขงวด RCPLGOYY-MM-PZZ คือ เลขงวดของรายงานที่ สปสช.
พิจารณาจ่ายชดเชย ส�ำหรับข้อมูลที่ส่งเบิกในระบบปกติ ซึ่งจะใช้ในข้อมูลที่ส่งเบิกในเมนู
“แจ้งค�ำร้องขอเบิกค่ารักษา” ซึ่งจะจัดท�ำงวดรายงานเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของ
ทุกเดือน
2. เลขงวด LRCPLGOYY-MM-PZZ คือ เลขงวดของรายงานที่มีการส่งเบิก
ล่าช้า ส�ำหรับข้อมูลที่ส่งเบิกในเมนู “แจ้งค�ำร้องขอเบิกค่ารักษาล่าช้า” ซึ่งจะจัดท�ำงวดรายงาน
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
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3. เลขงวด ARCPLGOYY-MM-PZZ คือ เลขงวดที่มีการจ่ายเพิ่ม ส�ำหรับ
ข้อมูลที่ส่งในเมนู “แจ้งค�ำร้องอุทธรณ์” ซึ่งจะจัดท�ำงวดรายงานเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25
ของทุกเดือน
4. เลขงวด RRCPLGOYY-MM-PZZ คือ เลขงวดที่มีการจ่ายเพิ่ม ส�ำหรับ
ข้อมูลที่ส่งในเมนู “แจ้งค�ำร้องคืนเงืน” ซึ่งจะจัดท�ำงวดรายงานเดือนละ 3 ครั้ง ทุกวันที่ 10, 20,
30 ของทุกเดือน
				ความหมายของเลขงวดมีดังนี้
					

A RCPLGOYY-MM-P ZZ

                  1    2     3    4     5    6   7
				 หมายเลข 1 A (Appeal) หมายถึง งวดการอุทธรณ์การจ่ายเงินชดเชย
							L (Last) หมายถึง งวดการจ่ายเงินชดเชยกรณีขอเบิก
ล่าช้า
							R (Refund) หมายถึ ง งวดการจ่ า ยเงิ นชดเชยกรณี ข อ
คืนเงิน
				 หมายเลข 2 RCP (Receipt) หมายถึง ใบเสร็จรับเงินที่สถานพยาบาล
ออกให้แก่ผู้ป่วยที่มีการส�ำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล
				 หมายเลข 3 LGO (Local Government Organization) หมายถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				 หมายเลข 4 YY หมายถึง ปีงบประมาณ
				 หมายเลข 5 MM หมายถึง เดือนที่ตัดข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายการงาน
จ่ายชดเชย จะมีตัวเลขตั้งแต่ 01 ถึง 12 เท่านั้น โดยการ
จัดล�ำดับที่ของเดือน ดังนี้
01 หมายถึง เดือนตุลาคม (เดือนแรกของปีงบประมาณ)
  
02 หมายถึง เดือนพฤศจิกายน
  
03 หมายถึง เดือนธันวาคม
  
04 หมายถึง เดือนมกราคม (เดือนแรกของปีปฏิทิน)
  
05 หมายถึง เดือนกุมภาพันธ์
  
06 หมายถึง เดือนมีนาคม
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07 หมายถึง เดือนเมษายน
08 หมายถึง เดือนพฤษภาคม
09 หมายถึง เดือนมิถุนายน
10 หมายถึง เดือนกรกฎาคม
11 หมายถึง เดือนสิงหาคม
12 หมายถึง เดือนกันยายน

				 หมายเลข 6 P หมายถึง การออกรายงาน
				 หมายเลข 7 ZZ หมายถึง จ�ำนวนครัง้ ของการตัดข้อมูลเพือ่ ออกรายงาน
การจ่ายชดเชยในแต่ละเดือน ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 ครั้งในเดือนนั้นๆ
ตัวอย่าง : ในเดือนพฤษภาคม 2557 มีการตัดยอดข้อมูลเพื่อออกรายงานการจ่ายชดเชย
ทั้งหมด 2 ครั้ง
ตัดยอดครัง้ ที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 งวดรายงานจะเป็น RCPLGO57-08-P01
ตัดยอดครัง้ ที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 งวดรายงานจะเป็น RCPLGO57-08-P02
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แนวทางการตรวจสอบรายงานการโอนเงินในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. ให้เปิดบราวเซอร์ Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome โดยพิมพ์
www.nhso.go.th >> หัวข้อ “บริการออนไลน์” >> งานทะเบียน “ข้อที่ 13 โปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” >> ให้ป้อนข้อมูล Username และ Password
เพื่อเข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สามารถเข้าตรวจได้ใน
ทุกบทบาทในระบบ)

ภาพที่ 1 หน้าจอแสดงการ Log in เข้าสู่โปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้เลือก
คลิกที่เมนู “รายงาน”

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการเลือกเมนู “รายงาน”
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3. เมื่อเลือกเมนู “รายงาน” แล้ว ให้เลือก “รายงานการโอนเงินกรณีเบิกค่ารักษา
พยาบาลด้วยใบเสร็จตามหน่วยงาน”

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการเลือก “รายงานการโอนเงินกรณีเบิกค่ารักษาด้วยใบเสร็จตามหน่วยงาน”
4. เมื่อเลือกเมนูรายงานการโอนเงินกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยใบเสร็จตาม
หน่วยงาน แล้วจะขึ้นหน้าต่างใหม่ในบราวเซอร์ ให้ตรวจสอบชื่อหน่วยบริการ และข้อมูลใบเสร็จ
ตามปีงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นให้คลิกเลือกที่ “หนังสือแจ้งการโอนเงิน”

ภาพที่ 4 แสดงการเลือกหนังสือแจ้งการโอนเงิน
5. คลิกที่ไอคอน
ไฟล์ .pdf ดังภาพที่ 5

แล้วจะแสดงหนังสือแจ้งการโอนเงินจาก สปสช. 3 ฉบับ

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

93

ภาพที่ 5 หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อปท
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ภาพที่ 6 ใบแสดงรายละเอียดการโอนเงินฯ
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ภาพที่ 7 แบบตอบรับเงินโอนค่าบริการทางการแพทย์
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แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลการโอนเงินรายบุคคล ในโปรแกรมระบบทะเบียน
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อ Log In เข้าสู่ โปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ไปที่เมนู
“รายงาน” คลิก แล้วคลิกที่ “รายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยกรณีส�ำรองจ่ายของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นรายเดือน (Statement)”

ภาพที่ 1 รายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยกรณีส�ำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน
(Statement)
2. หน้าเมนูรายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณีส�ำรองจ่ายของพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ รายเดือน (Statement) และจะระบุสถานะ ซึง่ ได้แก่ “รอโอนเงิน” และ “โอนเงินแล้ว
วันที่………………….” ไว้ด้านหลังเลขงวดที่โอนเงินดังปรากฏตามภาพด้านล่าง

ภาพที่ 2 หน้าจอการเลือกข้อมูลงวดที่ ที่ต้องการให้แสดงรายงานรายบุคคล
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3. จากหน้าจอรายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยกรณีส� ำรองจ่ายของ
พนักงานส่วนท้องถิน่ รายเดือน (Statement) เมือ่ เลือกเลขงวดทีต่ อ้ งการให้แสดงรายละเอียดของ
รายงานรายบุคคลแล้ว ให้เลือกที่ “ค้นหา” จากนัน้ จะปรากฏรายงานการเบิกจ่ายชดเชยกรณีสำ� รอง
จ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน (Statement) ดังภาพด้านล่าง

ภาพที่ 3 รายละเอียดรายงานการเบิกจ่ายชดเชยกรณีสำ� รองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน
7. การตรวจสอบภายหลังได้รับการโอนเงิน
		
ภายหลังจากทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การโอนเงินจาก ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้หน่วยงานคลังปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของรายงานการโอนเงินทั้งหมด
ตามหนังสือแจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด
ดังนี้
1.1. ชื่อบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2. จ�ำนวนเงินที่ได้รับการโอนกับหนังสือแจ้งการโอนเงิน และจ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับการโอนในบัญชีธนาคาร
1.3. ชื่อธนาคาร และ เลขที่บัญชีที่รับโอนเงิน
1.4. วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการโอนเงิน
1.5. กรณีพบว่ามีรายการที่ไม่ถูกต้องให้ด�ำเนินแจ้งค�ำร้องขออุทธรณ์ หรือ
แจ้งเรื่องคืนเงิน ในระบบโปรแกรมต่อไป
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณีสำ� รอง
จ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่นรายเดือน (Statement) โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องดังนี้
2.1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2. ชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิและผู้ใช้สิทธิ
2.3. รหัสบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

ชื่อหน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา
จ�ำนวนเงินค่ารักษาทั้งหมด
จ�ำนวนเงินค่ารักษาที่ขอเบิก
จ�ำนวนเงินค่ารักษาที่อนุมัติ

แนวทางปฏิบตั กิ รณีเกิดความคลาดเคลือ่ นในการพิจารณาจ่ายชดเชยภายหลังได้รบั
การโอนเงิน
ภายหลังจากทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การโอนเงินกรณีสำ� รองจ่ายของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในการโอนเงิน และพบว่าเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการพิจารณาจ่ายชดเชยกรณีส�ำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น (รายบุคคล)
ให้ปฏิบัติดังนี้
❍ กรณีที่เบิกและได้รับการโอนเงินซ�้ำซ้อน หรือการได้รับเงินเกินสิทธิประโยชน์ตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ในทุก ๆ กรณี ให้ด�ำเนินการตามแนวทางการขอคืนเงินในระบบโปรแกรม
ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น
❍ กรณีได้รับเงินไม่ครบตามสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ ให้ด�ำเนินการตามแนวทาง
การอุทธรณ์ขอเบิกเพิ่มในระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น
❍ กรณีส่งเบิกในระบบไม่ทันระยะเวลา 1 ปี หรือไม่สามารถส่งเบิกใบเสร็จในระบบ
ได้ ให้แนวทางการอุทธรณ์ขอเบิกล่าช้าในระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิน่
ทั้งนี้ ในกรณีขอเบิกล่าช้า ผู้มีสิทธิจะต้องยืนหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการ
ต้นสังกัด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับหลังจากวันทีร่ ะบุอยูบ่ นใบเสร็จ หากตรวจสอบย้อนหลังพบว่า
ผู้มีสิทธิยืนหลักฐานช้าหรือไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด สปสช. จะด�ำเนินการ
เรียกเงินคืนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
8. การออกใบเสร็จภายหลังได้รับการโอนเงิน
ภายหลังตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ อบต./
อบจ./เทศบาล ด�ำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กบั ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ตามระเบียบการเงินของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามระเบียบที่ก�ำหนด
		
ขั้นตอนการออกใบเสร็จ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ออกใบเสร็จในการรับเงินโดยระบุเลขที่งวด (RCPLGO…………………….)
ในใบเสร็จทุกครัง้ โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
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2. ส่งแบบตอบรับเงินโอนค่าบริการทางการแพทย์ ทีไ่ ด้รบั จาก “หนังสือแจ้งการ
โอนเงิน” ในเมนูรายการโอนเงิน พร้อมแนบใบเสร็จตามข้อ 1 มายังส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และส�ำเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบข้อมูล
			 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
			 เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
			 “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”
			 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
9. แนวทางการอุทธรณ์เบิกเงินเพิ่ม
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินของ สปสช. แล้ว
พบว่า ได้รับเงินชดเชยไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด สามารถขออุทธรณ์ผลการ
พิจารณาจ่ายชดเชยดังกล่าวผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ภายใน 1 ปี นับจากได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินจาก สปสช. ซึ่งการขอเบิกเงินเพิ่ม จะต้องเป็น
รายการที่ได้รับการอนุมัติและได้รับการโอนเงินจากสปสช. แล้วเท่านั้น
แนวทางการขออุทธรณ์เบิกเงินเพิม่ จากผลการพิจารณาจ่ายชดเชยในโปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อ Log In เข้าสู่ โปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ไปที่เมนู
“แจ้งค�ำร้องอุทธรณ์”

ภาพที่ 1 แสดงรายการเมนูแจ้งค�ำร้องอุทธรณ์
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2. จากนั้น ให้บันทึกข้อมูล “เลขที่ค�ำร้องที่ขออุทธรณ์” ซึ่งเป็นเลขที่ค�ำร้องที่ต้องการ
ขออุทธรณ์เบิกจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมในระบบ จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเลขที่ค�ำร้องที่
ต้องการขออุทธรณ์หรือ กดปุ่ม “ล้างข้อมูล” เพื่อด�ำเนินการค้นหาเลขที่ค�ำร้องใหม่

ภาพที่ 2 การค้นหาค�ำร้อง
3. ในกรณีที่บันทึกเลขที่ค�ำร้องผิดพลาด ระบบจะแจ้งเตือนให้ตรวจสอบข้อมูล

ดังต่อไปนี้
		
❍ ในกรณีที่ระบบแจ้ง “ไม่พบข้อมูลเลขที่คำ
� ร้องที่ขออุทธรณ์” หมายถึง เลขที่
ค�ำร้อง ที่บันทึกนั้น ไม่เคยได้รับการพิจารณาจ่ายชดเชย ให้ตรวจสอบข้อมูลเลขที่คำ� ร้องว่ามีการ
จ่ายชดเชยหรือไม่

ภาพที่ 3 กรณีที่ไม่พบเลขที่ค�ำร้องที่ค้นหา
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❍ ในกรณีที่ระบบแจ้ง “ไม่สามารถแจ้งค�ำร้องอุทธรณ์ได้ เนื่องจากมีรายการ
อุทธรณ์เลขที่ AP...... รอการอนุมัติอยู่” หมายถึง การบันทึกข้อมูลรายการซ�้ำซ้อน

ภาพที่ 4 กรณีบันทึกข้อมูลซ�้ำซ้อน
4. กรณีที่พบรายการข้อมูลและสามารถด�ำเนินการแจ้งค�ำร้องได้นั้นระบบจะท�ำการ
แสดงข้อมูลดังนี้

ภาพที่ 5 การบันทึกข้อมูลอุทธรณ์
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❍ แก้ ไขรายละเอี ย ดโดยรายละเอี ย ดที่ ร ะบบเปิ ด ให้ ด� ำ เนิ น การแก้ ไขข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
a. สถานพยาบาล
– ให้เลือก หน่วยบริการจังหวัด>หน่วยบริการอ�ำเภอ>หน่วยบริการที่
เข้ารับการรักษา (เป็นแบบเลือกรายการข้อมูลจากข้อมูลที่ระบบมีเตรียมไว้ให้ )
b. ประเภทผู้ป่วย
– ประเภทผูป้ ว่ ย นอก กรณีทเี่ ป็นการรักษาทีไ่ ม่ตอ้ งนอนพัก ณ สถาน
พยาบาล
– ประเภทผู้ป่วย ใน กรณีที่เป็นการรักษาที่ต้องนอนพักค้างคืน ณ
สถานพยาบาล
c. ให้เลือกสาเหตุการอุทธรณ์แก้ไขรายละเอียด
		
❍ แก้ไขจ�ำนวนเงิน
d. จ�ำนวนเงินที่ ขอเบิกเพิ่มให้บันทึก จ�ำนวนเงินที่ต้องการขอเบิกเพิ่มเติม
ซึ่งยอดรวมของค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้และจ�ำนวนเงินที่ขอเบิกเพิ่ม จะต้องมียอดรวมน้อยกว่า
หรือเท่ากับค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด
e. ค่ารักษาพยาบาลรวมทัง้ หมดซึง่ จะต้องมีจำ� นวนเงิน มากกว่าหรือเท่ากับ
ยอดรวมของค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้และจ�ำนวนเงินที่ขอเบิกเพิ่ม
f. สาเหตุการอุทธรณ์แก้ไขจ�ำนวนเงิน
g. เอกสารแนบ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม ตามแนวทางการตรวจสอบและเตรียมข้อมูลใบเสร็จและเอกสารประกอบ
h. กดปุ่ม “Choose File” เพื่อเลือกรายการแฟ้มเอกสารที่ต้องการแนบ
และบันทึกข้อมูล เลขทีข่ องเอกสารจากนัน้ กดปุม่ “น�ำเข้า” หรือ ในกรณีทตี่ อ้ งการยกเลิกรายการ
เอกสารที่ท�ำการแนบครั้งนี้ ก็สามารถท�ำการยกเลิกได้โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”

ภาพที่ 6 การแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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5. จากนัน้ ระบบจะแสดงข้อมูลทัง้ หมดทีม่ กี ารบันทึกข้อมูล หากต้องการยืนยันข้อมูล
ให้กดปุ่ม “บันทึก”

ภาพที่ 7 แสดงรายการบันทึกรายการที่แก้ไข
6. ระบบจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่าการบันทึกรายการแก้ไขนั้นเรียบร้อยแล้วหลัง
จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”

ภาพที่ 8 แสดงรายการข้อความแจ้งบันทึกรายการที่แก้ไข
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แนวทางการตรวจสอบข้อมูลอุทธรณ์ขอเบิกเพิ่มจากผลการพิจารณาจ่ายชดเชย
ในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อ Log In เข้าสู่ โปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ไปที่เมนู
“ค้นหาค�ำร้องอุทธรณ์”

ภาพที่ 9 การค้นหาค�ำร้องอุทธรณ์
2. เมื่อเลือกเมนู “ค้นหาค�ำร้องอุทธรณ์” หน้าจอจะแสดงดังภาพด้านล่าง จากนั้น
ให้เลือกที่ “สถานะอุทธรณ์” โดยเลือกสถานะเป็น “แสดงทั้งหมด” และกดปุ่ม “ค้นหา”
		
ความหมายของสถานะ
“แสดงทั้งหมด”
หมายถึง ข้อมูลที่มีการขออุทธรณ์ทั้งหมด
หมายถึง ข้อมูลทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ สปสช.
“ส่งค�ำร้องอุทธรณ์”
“ไม่อนุมัติข้อมูลอุทธรณ์” หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิจารณาของ สปสช.
“อนุมัติข้อมูลอุทธรณ์”
หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาของ สปสช.

ภาพที่ 10 แสดงรายการเงื่อนไขค้นหาค�ำร้องอุทธรณ์
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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3. ระบบจะแสดงให้เห็นข้อมูลรายการขออุทธรณ์ทั้งหมด โดยสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมในการบันทึกข้อมูลได้ที่  
		
❍ ในกรณีทม
ี่ กี ารโอนเงิน หรือมีการออกรายงานการจ่ายเงินแล้ว ระบบจะแสดง
ข้อมูลเลขงวดรายงานให้ทราบ

ภาพที่ 11 แสดงรายการการค้นหาค�ำร้องอุทธรณ์
4. ระบบจะแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกในการขออุทธรณ์
		
❍ กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดให้ด�ำเนินการยกเลิกรายการที่ขออุทธรณ์ และ
ด�ำเนินการท�ำรายการใหม่อีกครั้งโดยกดปุ่ม “ยกเลิกรายการ”
		
❍ กรณีที่ต้องการตรวจสอบประวัติการขออุทธรณ์ของเลขที่ค�ำร้องดังกล่าวให้
กดที่ปุ่ม “ประวัติการอุทธรณ์”

ภาพ 12 การแสดงข้อมูลการบันทึกค�ำร้องอุทธรณ์
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10. แนวทางการขอคืนเงิน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินจาก สปสช. พบว่า
มีการบันทึกข้อมูลจ�ำนวนเงินขอเบิกเกินกว่าตามที่ระเบียบก�ำหนด หรือ มีการบันทึกข้อมูลเบิก
ซ�้ำซ้อนกับที่เคยส่งเบิกมาแล้ว สามารถแจ้งคืนเงินให้แก่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
		
แนวทางการขอคืนเงินให้แก่ สปสช. ในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อ Log In เข้าสู่ โปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ไปที่
เมนู “แจ้งค�ำร้องคืนเงิน”

ภาพที่ 1 การแจ้งค�ำร้องขอคืนเงิน
2. ค้นหารายการทีต่ อ้ งการคืนเงิน โดยสามารถค้นหาได้จาก รหัสบัตรประชาชน
หรือเลขที่ค�ำร้องจากนั้นให้กดปุ่ม “ค้นหา”

ภาพที่ 2 การค้นหาเพื่อเพิ่มเลขที่ค�ำร้องในการคืนเงิน
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3. ระบบจะแสดงรายละเอียดเลขที่ค�ำร้อง, รหัสประจ�ำตัวประชาชน, ชื่อ –
นามสกุล, วันที่เข้ารับบริการ, หน่วยบริการ, จ�ำนวนเงินขอเบิก และจ�ำนวนเงินอนุมัติ จากนั้นให้
กดปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการ

ภาพที่ 3 การเพิ่มเลขที่ค�ำร้องในการคืนเงิน
4. ให้บันทึกจ�ำนวนเงินที่ต้องการขอคืน “จ�ำนวนเงินคืน” ให้สอดคล้องกับ
“จ�ำนวนเงินทั้งหมด” และ “จ�ำนวนเงินที่ได้รับคงเหลือ”

ภาพที่ 4 การบันทึกข้อมูลขอคืนเงิน
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“ยืนยัน”

5. ให้ระบุ “สาเหตุการคืนเงิน” ตามกรณีต่างๆ ดังภาพที่ 5 จากนั้นให้กดปุ่ม

ภาพที่ 5 การระบุสาเหตุการคืนเงิน
5.1 ส่งเบิกซ�ำ้ ซ้อนกับที่เคยส่งเบิกมาแล้ว
5.2 บันทึกจ�ำนวนเงินขอเบิกเกินอัตราที่ก�ำหนด
5.3 ใบเสร็จรับเงินสูญหาย
5.4 เอกสารขอเบิกไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน เช่น เป็นใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล,
ใบแสดงรายการค่ารักษาฯ, เอกสารอื่นๆ
5.5 อื่นๆ ระบุ................................................
6. ระบบจะแสดงรายการทั้งหมดที่มีการเพิ่มข้อมูล ให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นตรวจสอบข้อมูลและบันทึก “เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่” เพื่อใช้ในการประสานงาน
			 ❍ กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลและต้องการแก้ไขให้เลือกที่ปุ่ม  
			 ❍ กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลและต้องการยกเลิกให้เลือกที่ปุ่ม  
				เมือ่ ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุม่ “ยืนยันส่งเลขทีค่ ำ� ร้องขอคืนเงิน”

ภาพที่ 6 การยืนยันส่งเลขที่ค�ำร้องขอคืนเงิน
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7. เมื่อด�ำเนินการยืนยันข้อมูลระบบจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่าการบันทึก
รายการแก้ไขนั้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ปิด” หรือ “ต้องการสั่งพิมพ์เอกสาร” โดย
			 ❍ หากกดปุ่ม “ต้องการสั่งพิมพ์เอกสาร” ระบบจะแสดงตามรายการ
ข้อ 10 เพื่อให้หน่วยงาน อปท. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
			 ❍ หากยังไม่ต้องการพิมพ์เอกสารในครั้งนั้น ให้กดปุ่ม “ปิด”

ภาพที่ 7 การแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูล
8. เมื่อต้องการสั่งพิมพ์เอกสารในภายหลัง ให้ไปที่ “แบบฟอร์มการคืนเงิน”
โดยใช้เมนู “ค้นหาค�ำร้องขอคืนเงิน”

ภาพที่ 8 การค้นหาค�ำร้องขอคืนเงิน
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9. ระบบจะแสดงเงื่อนไขให้ค้นหาเลขที่คำ� ร้องคืนเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา”

ภาพที่ 9 ค้นหาเลขที่ค�ำร้องคืนเงิน
10. ระบบจะแสดงรายการเลขที่คำ� ร้องคืนเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 ❍ กดปุ่ม
เพื่อแสดงรายละเอียดค�ำร้องขอคืนเงินโดยระบบจะแสดง
ข้อมูลรายการขอคืนเงิน
			 ❍ กดปุ่ม เพื่อแก้ไขค�ำร้องขอคืนเงิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะกรณี
ที่ยังไม่สั่งพิมพ์เอกสาร เท่านั้น
			 ❍ กดปุ่ม เพื่อยกเลิกค�ำร้องขอคืนเงิน ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะกรณี
ที่ยังไม่สั่งพิมพ์เอกสาร เท่านั้น

ภาพที่ 10 ผลการค้นหาค�ำร้องคืนเงิน
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ภาพที่ 11 แสดงรายละเอียดในแต่ละเลขที่คำ� ร้องคืนเงิน
โดยกดปุ่ม

12. เมื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล การคื น เงิ น แล้ ว ให้ สั่ ง พิ ม พ์ เ อกสารออกจากระบบ

ภาพที่ 12 แสดงรายละเอียดเลขที่ค�ำร้องคืนเงินในระบบ
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13. การสั่งพิมพ์เอกสาร
เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารแล้ว อปท. จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
คืนเงินได้อีก หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคืนเงินภายหลังจากพิมพ์เอกสารแล้ว
จะต้องประสานงานมายัง สปสช. เพื่อแจ้งยกเลิกข้อมูลดังกล่าวทาง e-mail: premwadee.w
@nhso.go.th และหลังจาก สปสช. ด�ำเนินการยกเลิกข้อมูลให้แล้ว อปท. จะต้องบันทึกข้อมูล
แจ้งการคืนเงินในรายดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ภาพที่ 13 แสดงข้อความเตือน ก่อนด�ำเนินการสั่งพิมพ์เอกสาร

ภาพที่ 14 แสดงข้อความขั้นตอนการโอนเงินคืนให้ สปสช.
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14. ระบบจะดาวน์โหลดเอกสารตามตัวอย่างดังภาพ จากนั้นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอเอกสารต่อผู้มีอ�ำนาจลงนาม

ภาพที่ 15 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารที่สั่งพิมพ์ออกจากระบบ
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15. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการโอนเงินคืนให้กับ สปสช. โดยมี
ขั้นตอนการโอนเงินคืนดังนี้
โอนเงินคืนให้กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยน�ำเข้า
บัญชีธนาคารดังนี้
			 ❍ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชื่อบัญชี “กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 955-0-05001-7
			 ❍ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ชื่อบัญชี “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ค่าบริการทางการแพทย์)”
เลขที่บัญชี 011-992-0000-14
หมายเหตุ : การโอนเงินระหว่างภาครัฐ สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมกับธนาคารได้ ทั้งนี้
กรณีที่ไม่สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ หน่วยงาน อปท. จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
15. ให้น�ำหนังสือแจ้งการโอนเงินคืนที่ผู้มีอ�ำนาจลงนามแล้วตามข้อ 13 พร้อม
หลักฐานการคืนเงิน (ส�ำเนาเอกสารการโอนเงิน) ด�ำเนินการจัดส่งเอกสารมาทีส่ ำ� นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามที่อยู่ดังนี้
			 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
			 เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ
			 “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”
			 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
11. แนวทางการตรวจสอบข้อมูลสถานะใบเสร็จส�ำหรับผู้มีสิทธิ ผ่านเว็บ Portal.nhso.go.th
เว็ปไซต์ http://portal.nhso.go.th/lgo/ เป็นอีกช่องทาง ในการกระจายข่าวสาร
และน�ำเสนอข้อมูล และประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้าง ความเข้าใจ ในการปฏิบตั งิ านส�ำหรับนายทะเบียน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการให้ความรู้กับผู้มีสิทธิ ซึ่งส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ผู้มีสิทธิ สามารถตรวจสอบ
สถานะการส่งเบิกใบเสร็จรับของของตนเองได้ โดยให้ดำ� เนินตามรายละเอียด ดังนี้
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1. เข้าสู่ website ที่ http://portal.nhso.go.th/lgo/ และเลือกที่เมนู
“ตรวจสอบสถานะใบเสร็จ”

ภาพที่ 16 ภาพแสดงจอโปรแกรม
2. ให้ระบุเงื่อนไขในการ ค้นหาข้อมูลซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้ 2 แบบ ได้แก่
			 ❍ ค้นหาจากเลขที่คำ� ร้อง สามารถขอเลขที่ค�ำร้องได้จากนายทะเบียน
			 ❍ ค้นหาจากรหัสบัตรประชาชนและวันที่เข้ารับบริการ

ภาพที่ 17 ภาพแสดงตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูล
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			 ❍ ส่งค�ำร้องขอเบิก หมายถึง ใบเสร็จอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ สปสช.
			 ❍ ไม่อนุมัติ หมายถึง ใบเสร็จไม่ผ่านการพิจารณาของ สปสช. ขอให้
นายทะเบียนต้นสังกัด ด�ำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข โดยเร็ว
			 ❍ ผ่านการพิจารณาและไม่ระบุ งวด / วันที่โอนหมายถึงใบเสร็จผ่านการ
พิจารณาของ สปสช. และอยู่ระหว่างการโอนเงินภายใน 30 วัน
			 ❍ ผ่านการพิจารณาและมีการระบุ งวด / วันทีโ่ อนหมายถึงใบเสร็จผ่านการ
พิจารณาของ สปสช. และด�ำเนินการโอนเงินให้กับต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
3. กรณีที่ ใส่เ ลขที่ค�ำร้องไม่ ถู ก ต้ อ งระบบจะมี ก ารแจ้ ง เตื อ น และผู ้ มี สิ ท ธิ
ต้องด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ภาพที่ 18 ภาพแสดงระบบการแจ้งเตือนกรณีที่ไม่พบข้อมูล

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
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ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 1 ลว. 4 ธค. 2556
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�ำบัดรักษาโรค
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว 160 ลว. 10 พย. 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว 161 ลว. 10 พย. 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว 177 ลว. 24 พย. 2549
เรือ่ ง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพือ่ ใช้สำ� หรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถาน
พยาบาลของทางราชการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว 83 ลว. 2 มีค. 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
กรณีที่มีสิทธิซ�้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0422.2/ว 442 ลว. 23 ธค. 2551
เรือ่ ง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องเข้ารับบริการ
รังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 118 ลว 29 มีค. 2554
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส�ำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 447 ลว. 12 พย. 2558
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส�ำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ
ทางราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบ�ำบัดของ
ผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 72 ลว. 28 กพ. 2555
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

ภาคผนวก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 76 ลว. 29 กพ. 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 111 ลว. 24 กย. 2555
เรือ่ ง การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพือ่ ใช้ประกอบการเบิกจ่าย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 1 ลว. 4 ธค. 2556
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�ำบัดรักษาโรค
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 2 ลว. 4 ธค. 2556
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส�ำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 95 ลว. 25 เมย. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถาน
พยาบาลของเอกชน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 262 ลว. 29 กค. 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 83 ลว. 13 สค. 2558
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสือ่ มทีอ่ อกฤทธิช์ า้ และกลุม่ ยาฉีด
เข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
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ตราครุฑ/
ตราประจ�ำ
หน่วยงาน

ที่ ..............

ชื่อหน่วยงาน ....................................
ที่อยู่ .................................................
..........................................................

                                                                   วันที่ ……….......................
เรื่อง แจ้งรายชื่อนายทะเบียน เพื่อก�ำหนด Username/Password ส�ำหรับโปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ
เรียน เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อนายทะเบียน เพื่อก�ำหนด Username/Password
๒. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
    จ�ำนวน     .............. ฉบับ
		
ตามที่ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีระบบทะเบียนบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ เพื่อลงทะเบียนข้อมูลบุคลากรในสังกัด
หน่วยงานต่าง ๆ ส�ำหรับการปรับปรุงข้อมูลสิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้ถูกต้อง ใช้เป็นข้อมูล
ในการให้บริการสาธารณสุข นั้น
ในการนี้ ....(ชื่อหน่วยงาน)..... ขอแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในต�ำแหน่งนายทะเบียน
ระบบทะเบียนบุคลากรของหน่วยงาน เพือ่ ขอรับ Username/Password ในการเข้าใช้งานโปรแกรม
ระบบทะเบียนบุคลากรฯ โดยมีรายชื่อพร้อมหลักฐานประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ขอแสดงความนับถือ
(.............................................................)
ต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน ..................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .........................................................
หมายเลขโทรสาร ...........................................................
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559

ภาคผนวก

        
............ชื่อหน่วยงาน............................... ขอรับรองว่าผู้ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

135

รายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อก�ำหนด Username/Password

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑. นายทะเบียน
ล�ำดับ          ชื่อ – สกุล         เลขบัตรประจ�ำตัว          ต�ำแหน่ง           เบอร์มือถือ        อีเมล์
                                             ประชาชน
   ๑

๒. เจ้าหน้าที่ทะเบียน
ล�ำดับ          ชื่อ – สกุล         เลขบัตรประจ�ำตัว          ต�ำแหน่ง           เบอร์มือถือ        อีเมล์
                                             ประชาชน
   ๑

๓. เจ้าหน้าที่การเงิน
ล�ำดับ          ชื่อ – สกุล         เลขบัตรประจ�ำตัว          ต�ำแหน่ง           เบอร์มือถือ        อีเมล์
                                             ประชาชน
   ๑

สอบถามปัญหาการใช้งานโปรแกรม และ Username/Password ติดต่อ สปสช. IT-Helpdesk
โทรศัพท์ 02 141 4200 อีเมล์ IT-Helpdesk@nhso.go.th
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ค�ำถามที่พบบ่อย
ค�ำถามเรื่องการใช้สิทธิ
1. กรณีคู่สมรสของผู้มีสิทธิเป็นชาวต่างชาติ จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้หรือไม่
ตอบ สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
2. ผูม้ สี ทิ ธิเป็นชายไทยนับถือศาสนาอิสลาม รับราชการในจังหวัดนราธิวาส สามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลให้คู่สมรส จ�ำนวน 4 คนได้หรือไม่
ตอบ โดยหลักการผู้มีสิทธิจะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่สมรสได้เพียง 1 คนเท่านั้น แต่มี
ข้อยกเว้นให้ส�ำหรับผู้มีสิทธิ(ชาย) ที่นับถือศาสนาอิสลามและมีภูมิล�ำเนาอยู่ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และจดทะเบียนสมรสตามหลักศาสนา
อิสลาม (จดทะเบียน ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนใต้)
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่สมรส
ทั้ง 4 คนได้

4. สามีเคยใช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตร 1 คนแล้ว ต่อมาได้จดทะเบียนหย่า โดยภรรยา
เป็นผู้ดูแลบุตรและเบิกค่ารักษาพยาบาลให้บุตรเอง หากสามีจดทะเบียน สมรส มีบุตร 3 คน
มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรทั้ง 3 คนได้หรือไม่
ตอบ การน�ำค่ารักษาพยาบาลของบุตรมาเบิกจ่าย สามารถน�ำค่ารักษาพยาบาลของบุตร
มาเบิกจ่ายได้เฉพาะบุตรล�ำดับที่ 1-3 โดยนับเรียงล�ำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอุปการะเลี้ยงดูหรืออยู่ในอ�ำนาจปกครองของตน
หรือไม่ ดังนั้นจึงเบิกได้เฉพาะบุตรที่เกิดกับภรรยาใหม่ล�ำดับที่ 1 และ 2 เท่านั้น บุตรล�ำดับ
ที่ 3 เบิกไม่ได้
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3. คู่สมรสของผู้มีสิทธิ อปท. มีสิทธิประกันสังคม แต่ไม่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ทีเ่ ลือกไว้ (โรงพยาบาลตามหน้าบัตร) โดยเข้าการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากคู่สมรสที่มีสิทธิ อปท. ได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถเบิกได้ เพราะการที่ผู้มีสิทธิประกันสังคมไม่เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลทีเ่ ลือกไว้โดยไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอืน่ เป็นการไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ของส�ำนักงานประกันสังคม แต่ก็ไม่ถือเป็นเหตุให้หมดสิทธิประกันสังคม จึงไม่สามารถ
น�ำค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวมาเบิกจากทางคู่สมรสที่มีสิทธิ อปท.ได้
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ค�ำถามเรื่องค่ารักษาพยาบาล
1. ค่าถังออกซิเจนเบิกได้หรือไม่
ตอบ ถั ง ออกซิ เจนไม่ ส ามารถเบิ ก ได้ เพราะไม่ ใช่ อุ ป กรณ์ ที่ ก� ำ หนดตามหนั ง สื อ เวี ย น
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0422.2/พิเศษ ว 1 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 แต่ค่าออกซิเจน
สามารถเบิกได้ ดังนั้น กรณีผู้ป่วยซื้อถังออกซิเจน (พร้อมออกซิเจน) กลับบ้าน จะสามารถ
เบิกได้เฉพาะค่าออกซิเจนเท่านั้น และเมื่อต้องเติมออกซิเจนใหม่ หากน�ำมาเติมที่สถาน
พยาบาลก็สามารถเบิกได้
2. ผูป้ ว่ ยมีความจ�ำเป็นต้องส่งตัวไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลอืน่ สามารถเบิกค่าพาหนะ (รถ Refer)
ได้หรือไม่
ตอบ สามารถเบิกได้ในระบบเบิกจ่ายตรง ซึ่งจะต้องให้สถานพยาบาลที่ส่งตัว เป็นผู้เบิก
ค่ารักษาพยาบาลแทนเท่านั้น (อ้างอิงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย ที่ กค 0422.2/ว 76 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2555) ในกรณีที่ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบใบเสร็จรับเงิน จะไม่สามารถค่ารักษา
พยาบาลดังกล่าวได้
3. บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปีได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถเบิกได้ ค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปีสามารถเบิกได้เฉพาะเจ้าของสิทธิ (ข้าราชการ
พนักงานลูกจ้างประจ�ำ หรือผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ)เท่านั้น
4. กรณีบุคคลในครอบครัวมีสิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ที่เลือกไว้ (โรงพยาบาลตามหน้าบัตร) แต่ประกันสังคมไม่มีสิทธิประโยชน์ เช่น ครอบฟันแท้
สามารถน�ำมาเบิกกับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่
ตอบ การครอบฟันแท้ สิทธิประกันสังคมไม่มีคุ้มครองในส่วนนี้ ผู้มีสิทธิสามารถน�ำมาเบิกกับ
ทางราชการได้ โดยสามารถเบิกได้ตามทีห่ ลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด กค 0422.2/ พิเศษ ว 1 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556
5. กรณีบุคคลในครอบครัวมีสิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนไทยในสถาน
พยาบาลที่เลือกไว้ (โรงพยาบาลตามหน้าบัตร) สามารถน�ำมาเบิกกับสิทธิสวัสดิการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่
ตอบ กรณีการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนไทย หากเป็นข้อบ่งชี้จากแพทย์ว่ามีความ
จ�ำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนไทยสามารถเบิกจากสิทธิประกันสังคมได้
แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ใช้สิทธิมีอาการเจ็บป่วยแล้วต้องการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนไทย (โดยไม่
ได้เป็นไปตามข้อบ่งชี้จากแพทย์) ไม่สามารถเบิกจากสิทธิประกันสังคมได้ และไม่สามารถ
น�ำมาเบิกจากสิทธิ อปท. ได้เช่นเดียวกัน
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ล�ำดับ เลขที่ค�ำร้อง ว/ด/ป ส่งข้อมูล ว/ด/ป อนุมัติ

ผู้มีสิทธิ

ต้นสังกัด : อบต./อบจ./เทศบาล ...................... (N................)
ผู้ใช้สิทธิ
ชื่อ - สกุล
รหัสบัตรประชาชน
ความสัมพันธ์

0.00

0.00

0.00

จ�ำนวนเงินค่ารักษา (บาท)
ทั้งหมด ที่เบิกได้ ที่อนุมัติ

เลขที่ N................_2557...
วันที่พิมพ์ เดือน พ.ศ.    เวลา  น.

รวมเงินทั้งสิ้น

หน่วยบริการรักษา
รหัส
ชื่อ

รายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณีสำ� รองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น (Statement)
ข้อมูลงวดที่ RCPLG057 ...............................

ตัวอย่างรายงานการรับข้อมูลเบิกจ่ายเงินชดเชยกรณีส�ำรองจ่ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น (Statement)
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รายชื่อผู้ประสานงาน
สปสช.เขต
เขต 1 เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทร
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์
085-2301678
นายมงคล โนจนานฤดม
094-9615974
นายณัฏฐธร มโนวร
090-1975145
เขต 2 พิษณุโลก นายอนวัช สุจรี
098-2797664
เขต 3 นครสวรรค์ นายธนกร ธนัทนันธรณ์
088-1771959
นางสุชารัตน์ หมายเจริญ
085-7272785
เขต 4 สระบุรี
นางสาวรดา จันทร์ชื่น
098-2797677
098-2797675
นางสาวภัทราวดี ทองลา
เขต 5 ราชบุรี
นางสาวณฐมน ปิยะรัตนสถิตย์ 098-2797680
นางภาวนา พันแสน
092-2465732
เขต 6 ระยอง
098-2797685
นายอดุลย์ ศิริสาร
นายนิพนธ์ นพเก้า
090-1975197
นางพิทยา สิงห์โตทอง
081-3544810
เขต 7 ขอนแก่น
นายพชระ น้อยสมบัติ
090-1975202
เขต 8 อุดรธานี
098-2797693
นายอาทิตย์ ฟิเชอร์
เขต 9 นครราชสีมา	 นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ 085-8598488
นางพรพิศ หนองขุ่นสาร
081-1703915
จ่าเอกหญิงภัทราพร โสมาบุตร 090-1975181
เขต 10 อุบลราชธานี นายคิดณรงค์ โคตรทอง
098-2797701
นางสุภาภรณ์ ก่อตั้งทรัพย์ 090-1975239
เขต 11 สุราษฎร์ธานี นางสาววลัญช์อร คงทอง
092-2802139
นายอภิรัตน์ เทพทัศน์
090-1975248
นายอาคม เดชประมวลพล 098-2797707
นางอุษา ชุมถาวร
090-1975245
เขต 12 สงขลา
นางสาวธัญญารัตน์ เจริญสุข 090-1975263
นางสาวเพ็ญพรรณ บุญวรรณโณ 090-1975266
02-1423100 ถึง 04
สปสช. ส่วนกลาง Help desk
นางอัจฉรา อินทพล
092-2812603
นางสาวเปรมวดี วงศ์ศิริ
061-4028109
นางอัญชลี หอมหวล
090-1975088
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E–mail
thepwijitr.l@nhso.go.th
mongkol.n@nhso.go.th
nattathorn.m@nhso.go.th
anawat.s@nhso.go.th
tanakorn.t@nhso.go.th
sucharat.m@nhso.go.th
rada.j@nhso.go.th
pattarawadee.t@nhso.go.th
natamon.p@nhso.go.th
pawana.p@nhso.go.th
adul.s@nhso.go.th
nipon.n@nhso.go.th
pittaya.s@nhso.go.th
pothchara.n@nhso.go.th
arthit.f@nhso.go.th
chanokchut.y@nhso.go.th
pornpis.n@nhso.go.th
patraporn.s@nhso.go.th
kidnarong.k@nhso.go.th
supaporn.k@nhso.go.th
walunon.k@nhso.go.th
apirat.t@nhso.go.th
arkhom.d@nhso.go.th
usa.c@nhso.go.th
thanyarat.c@nhso.go.th
penpan.b@nhso.go.th
autchara.i@nhso.go.th
premwadee.w@nhso.go.th
unchalee.h@nhso.go.th

1. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
ที่อยู่ :
อาคารส�ำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์
0-5328-5355
โทรสาร 0-5328-5364
2. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
ที่อยู่ :
118 อาคารที่ทำ� การไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้น 4 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พื้นที่รับผิดชอบ : อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
โทรศัพท์
0-5524-5111
โทรสาร 0-5524-7111
3. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
ที่อยู่ :
อาคารแว่นกรุงไทย เลขที่ 1045/2 ม.10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
พื้นที่รับผิดชอบ : ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก�ำแพงเพชร พิจิตร
โทรศัพท์
0-5637-1831-7
โทรสาร 0-5637-1838        
4. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
65/3 ถ.พิชัย ซอย 1 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 1800
ที่อยู่ :
พื้นที่รับผิดชอบ : นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี
สระบุรี นครนายก
โทรศัพท์
0-3621-3205
โทรสาร 0-3621-3263
5. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
ที่อยู่ :
อาคารทีท่ ำ� การไปรษณีย์ ชัน้ 3 ถ.สมุทรศักดารักษา ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
พื้นที่รับผิดชอบ : ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์
0-3233-2590
โทรสาร 0-3233-2593
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6. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
ที่อยู่ :
115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 2 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 ถ.สุขุมวิท
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
พื้นที่รับผิดชอบ : สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี สระแก้ว
โทรศัพท์
0-3886-4313
โทรสาร 0-3886-4320
7. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
ที่อยู่ :
อาคาร ซีพี ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
พื้นที่รับผิดชอบ : ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
โทรศัพท์
0-4336-5200
โทรสาร 0-4336-5111
8. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
ที่อยู่ :
อาคารส�ำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
พื้นที่รับผิดชอบ : บึงกาฬ หนองบัวล�ำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม
โทรศัพท์
0-4232-5681
โทรสาร 0-4232-5674
9. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
ที่อยู่ :
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
พื้นที่รับผิดชอบ : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
0-4424-8870-4
โทรสาร 0-4424-8875
โทรศัพท์
10. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
145 ที่ท�ำการไปรษณีย์ ชั้น 3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง
ที่อยู่ :
จ.อุบลราชธานี 34000
พื้นที่รับผิดชอบ : ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อ�ำนาจเจริญ มุกดาหาร
0-4524-0591
โทรสาร 0-4525-5393
โทรศัพท์
11. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ :
อาคาร พีซี ทาวเวอร์ ชั้น 10 91/1 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
พื้นที่รับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร
โทรศัพท์
0-7724-4811
โทรสาร 0-7727-4818
12. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
ที่อยู่ :
456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
พื้นที่รับผิดชอบ : สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
0-7423-3888
โทรสาร 0-7423-5494
โทรศัพท์
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