








 

หลักเกณฑการเบิกจายตรงเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล  
ผูปวยนอกรกัษาตอเนื่อง  

 
 
ผูมีสิทธิ     หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ ลูกจางชาวตางประเทศ รวมถึง

บุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล                
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
ผูปวยนอกรกัษาตอเนื่อง  หมายถึง ผูปวยซึ่งแพทยผูใหการรักษา วินจิฉัย และรับรองวามีความเจ็บปวยที่

ตองมีการรักษาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 
 
คารักษาพยาบาล  หมายถึง    คารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ             

การรักษาพยาบาล  พ .ศ . 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม   อันเกิดจาก            
โรครักษาตอเนื่อง ซึ่งแพทยผูใหการรักษาไดวินิจฉัย และรับรอง ทั้งนี้                     
ใหครอบคลุมถึงการเจ็บปวยดวยโรค หรืออาการอื่นที่เกิดขึ้นภายหลัง 
แตไมรวมถึงคาหองคาอาหาร และคาตรวจสุขภาพประจําป  โดยใชได
เฉพาะสถานพยาบาลที่เขาสูระบบการเบิกจายตรงเงินสวัสดิการ     
เกี่ ย ว กั บ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ผู ป ว ย น อ ก รั ก ษ า ต อ เนื่ อ ง                     
และผูปวยเลือกเขารับการรักษาเทานั้น  

 
สวนราชการเจาสังกัด   หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณไมวาจะอยูใน

สวนกลางหรือสวนภูมิภาค  
 
สถานพยาบาลผูเบิก    หมายถึง สถานพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ            

การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม เวนแตในกรณีสถานพยาบาล 
ที่ใหการรักษาทดแทนไต ตองผานการรับรองมาตรฐานการรักษาผูปวยไตวาย
เร้ือรังโดยการรักษาทดแทนไต จากสมาคมโรคไต 
ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานการรักษาทดแทนไตในสถานพยาบาลของทางราชการให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 ป นับแตวันที่ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
อัตราคารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาทดแทนไตในผูปวยไตวายเรื้อรัง        
มีผลบังคับใช 

/ข้ันตอน.... 
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ขั้นตอนการเบิกเงินสวสัดิการรกัษาพยาบาล กรณีเขารับการรกัษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก
รักษาตอเนื่อง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดาํเนนิการ ดังนี ้
 
ก. สวนราชการเจาสังกัด และผูมีสิทธ ิ

1. ผูมีสทิธิ 
(1.1)    ใหผูมีสิทธทิี่เปนผูปวยรักษาตอเนื่อง ยื่นคาํขอหนงัสอืรับรองการมีสิทธิรับคารักษาพยาบาล   
          (แบบ 7100/1) (เอกสารแนบ 1 สวนที่ 1) ที่สวนราชการเจาสังกัด 

  (1.2)  ใหผูมีสิทธิขอรับใบรับรองการวินิจฉัยการเปนโรครักษาตอเนื่องจากแพทยผูใหการรักษา 
  (1.3)  ใหผูมีสิทธินําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ 7101/1) ตามขอ 2   
                      และใบรับรองการวินจิฉัยตามขอ 1.2 เพื่อเปนหลักฐานการลงทะเบียนกับสถานพยาบาล 

2. สวนราชการ 
ใหผูบังคับบัญชา หรือผูเบิกเงินเบี้ยหวัดบํานาญ ตรวจสอบสิทธิและลงลายมือชื่อรับรองใน           

คําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับคารักษาพยาบาล (แบบ 7100/1) แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูที่ ได รับมอบหมาย  เพื่ อออกหนังสือ รับรองการมี สิทธิ รับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ  7101/1)                  
(เอกสารแนบ 1 สวนที่ 2) โดยทําเปนคูฉบับ เพื่อใหผูมีสิทธินําตนฉบับไปยื่นตอสถานพยาบาลที่เลือก         
ลงทะเบียนและใหสวนราชการผูออกหนังสือรับรองเก็บสําเนาคูฉบับไว 

 
ข. สถานพยาบาลผูเบกิ  

1. การตรวจสอบสิทธิผูสมัคร ใหสถานพยาบาลดําเนนิการ ดังนี ้
(1.1) หนงัสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ 7101/1) (เอกสารแนบ 1สวนที ่2) 
(1.2) บัตรประจําตัวผูสมัคร ใหถูกตองตรงกับหนงัสือรับรอง ตาม ขอ (1.1)  
(1.3) ใบรับรองแพทยแสดงวาเปนผูปวยนอกที่ตองรักษาตอเนือ่ง และการวนิิจฉัย 
(1.4) ผูปวยมีสิทธิอ่ืนซ้ําซอนหรือไม 

2. การจัดทาํขอมูล ใหสถานพยาบาลดําเนินการ ดังนี ้
(2.1) การจัดทาํขอมลูผูมีสิทธ ิ

(2.1.1) ใหสถานพยาบาลจัดทาํขอมูลผูมีสิทธทิี่ลงทะเบียนผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง โดยใหมี
รายละเอียดตาม เอกสารแนบ  2  สวนที ่1 

(2.1.2) ขอมูลรับรองการเปนผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง โดยใหมีรายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ 2 สวนที่ 2  

(2.1.3) จัดเก็บลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกสของผูปวย (ตัวผูมีสิทธิ/บุคคลในครอบครัว)        
และผูรับยาแทน พรอมทั้งกําหนดรหัสสมาชิกใหแกผูปวย 

(2.1.4) จัดทําบัตรสมาชิกใหแกผูมสิีทธทิี่ลงทะเบยีนของสถานพยาบาล 
/(2.2) ขอมูล... 
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(2.2) ขอมูลการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
(2.2.1) ใหสถานพยาบาลจัดทํา หรือยืนยันขอมูลหลักผูขาย (vendor code) เพื่อรับโอน 

เงินคารักษาพยาบาล จากกรมบัญชีกลางในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตามแบบฟอรมที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
(เอกสารแนบ 3) และจัดสงใหกรมบัญชีกลาง 

(2.2.2) การจัดทําขอมูลการรักษาพยาบาล และคาใชจายในการรักษาพยาบาล  
(2.2.2.1) กรณี การเบิ กจ ายค ารักษาพยาบาลผู ป วยนอกรักษาต อเนื่ อง                  

ใหสถานพยาบาลดําเนินการจัดทําขอมูลการรักษาพยาบาล         
และขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาลตามรูปแบบขอมูลที่    
กรมบัญชีกลางกําหนด (เอกสารแนบ 4)  

(2.2.2.2) กรณีการเบิกจายคารักษาพยาบาลของผูปวยที่ รักษาทดแทนไต           
ใหสถานพยาบาลที่ใหการรักษาทดแทนไตดําเนินการจัดทําขอมูล
การรักษาพยาบาล และขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาล ดงันี้ 
(ก) ดําเนินการตรวจสอบสิทธิผูปวยโรคไตวายเรื้อรังโดยการรักษา        

ทดแทนไต  ณ  จุดที่ ใหการรักษาทุกครั้ง โดยใชโปรแกรมที่          
กรมบัญชีกลางกําหนด 

(ข) บันทึกประวัติผูปวย และขอมูลการรักษาทดแทนไตทุกครั้งที่        
ทําการรักษา โดยใชโปรแกรมที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

(ค) ขอมูลการรักษาพยาบาล และคาใชจายในการรักษาทดแทนไต 
- การฟอกเลือดกรณีเร้ือรัง ดวยวิธีไตเทียม (hemodialysis) 
ใหจัดทําขอมูลการรักษาโดยใชโปรแกรมที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
และเรียกเก็บคารักษาพยาบาลไดตามอัตราการฟอกเลือดกรณีเร้ือ
รังดวยวิธีไตเทียมที่กระทรวงการคลังประกาศ (เอกสารแนบ 5) 
- การฟอกเลือดกรณีเฉียบพลัน ใหจัดทําขอมูลการรักษาตาม
วิธีการเดียวกับการฟอกเลือดกรณีเร้ือรัง สวนการจัดทําคาใช
จายในการรักษาเพื่อเบิก ใหจัดทําเปนการรักษาพยาบาล
ประเภทผูปวยใน และเรียกเก็บตามอัตราที่สถานพยาบาล
กําหนด 

 
/ - การฟอก.... 



 4 

- การฟอกเลือดกรณี เร้ือรังในผูป วยที่ รับไว เปนผูป วยใน            
ใหจัดทําขอมูลการรักษาตามวิธกีารเดียวกับการฟอกเลือดกรณี เร้ือรัง 
สวนการจัดทําคาใชจายในการรักษาเพื่อเบิกใหจัดทําเปน           
การรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน และเรียกเก็บตามอัตรา               
การฟอกเลือดกรณี เร้ือรังดวยวิธีไตเทียมที่กระทรวงการคลัง
ประกาศ (เอกสารแนบ 5) 

(2.2.3) จัดทําหนังสือรับรองกรณีการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ โดยใหแพทย             
ผูทําการรักษาของสถานพยาบาลเปนผูวินิจฉัย และออกหนังสือรับรอง ใหแก       
ผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง ทั้งนี้ ใหสถานพยาบาลดําเนินการจัดเก็บหนังสือ        
ดังกลาวไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

(2.2.4) คําขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล  ใหสถานพยาบาลจัดทําคําขอเบิก
สําหรับคารักษาพยาบาลของผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง และผูปวยรักษาทดแทนไต 
ตามบัญชีสรุปคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลไดยืนยัน และรับรอง
ความถูกตองในแตละงวด  ตามแบบคําขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล                    
ผูปวยนอกกรณีการจายตรง (แบบ กสพ. ขบ. 002) (เอกสารแนบ 6)  

3. การจัดสงขอมูล ใหสถานพยาบาลดําเนินการ ดังนี้ 
(3.1) การจัดสงขอมูลทางบัญชีเพื่อรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง ใหจัดสงขอมูลตอไปนีไ้ปยงั 

กรมบัญชีกลาง 
(3.1.1) แบบขอมูลหลักผูขาย (vendor code) ตามขอ (2.2.1)  
(3.1.2) สําเนาหนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือ Statement ที่แสดงชื่อบัญชี 

และหมายเลขบัญชีของธนาคารประเภทเงินฝากกระแสรายวันหรืออ่ืน ๆ        
ทั้งนี้ ใหผูมีอํานาจ หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสาร 

(3.1.3) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจในการลงนามขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล            
ตามคําขอเบิกคารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบ  6  ในรูปแบบของลายมือชื่อแทจริง 
และในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส  

 
 

/ (3.2) จัดสง.... 
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(3.2) จัดสงขอมูลใหหนวยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย (สํานักงานกลางสารสนเทศ
บริการสุขภาพ (สกส.)) ผานทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรมที่ สกส. กําหนดและให
จัดสงขอมูล ดงันี้ 
(3.2.1) ขอมูลเกี่ยวกับผูมีสิทธิและการลงทะเบียน ตามขอ (2.1)  
(3.2.2) ขอมูลการรักษาพยาบาล และคาใชจายในการรักษาพยาบาล ตามขอ  (2.2.2)  

4. การขอเบิกเงินคารกัษาพยาบาล ใหสถานพยาบาลดําเนินการดังนี้  
(4.1) ใหสถานพยาบาลตรวจสอบ และยืนยันความถูกตองของขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาล

ตามที่ สกส.ไดตรวจสอบและสงกลับใหสถานพยาบาล โดยการยืนยันความถูกตอง       
ใหแนบคําขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลตามขอ (2.2.4)  ทางอิเล็กทรอนิกส                
ตามวิธีการ ที ่สกส. กาํหนดภายใน 2 วันทําการ นับแตไดรับขอมูลจาก สกส. 

(4.2) ใหสถานพยาบาลเก็บรวบรวมตนฉบับคําขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลแตละครั้ง
ไว คู กั บแบบการโอนเงินค ารักษาพยาบาลของผู ป วยนอกกรณี การจ ายตรง                          
(แบบ กสพ. 002) (เอกสารแนบ 7) ที่กรมบัญชีกลางจัดสงใหไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 

(4.3) หากสถานพยาบาลยืนยันความถูกตองของขอมูลตามขอ (4.1)  ภายหลังระยะเวลา     
ที่กาํหนด ใหถือวาสถานพยาบาลแสดงเจตนาขอเบิกในงวดถัดไป 

 
ค.  สาํนักงานกลางสารสนเทศบรกิารสุขภาพ (สกส.) 

1. การตอบรับและตรวจสอบขอมูล 
(1.1) เมื่อ สกส. ไดรับขอมูลตามขอ ข (3.2) ใหดําเนินการตอบรับขอมูลตามแบบที่กรมบัญชีกลาง

กําหนด (เอกสารแนบ 8 สวนที่ 1 หรือ สวนที่ 2)  ใหแกสถานพยาบาล ผูขอเบิกภายใน 
1 วันทําการ นับแตไดรับขอมูลจากสถานพยาบาล   

(1.2) ตรวจสอบขอมู ลตามขอ  ข  (3.2.1)  ที่ สถานพยาบาลจัดส งให เพื่ อจัดทํ า เป น             
ฐานขอมูลผูมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล            
พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม  

(1.3) ตรวจสอบขอมูลตามขอ ข (3.2.2)  ที่สถานพยาบาลจัดสงใหตามพระราชกฤษฎีกา       
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อจัดทํา 
บัญชีสรุปยอดคาใชจายในการรักษาพยาบาล (Statement) ในแตละงวด  

 
/ 2. การจัด.... 
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2. การจัดสงขอมูล 
 (2.1)  ใหดําเนินการจัดสงฐานขอมูลทะเบียนผูมีสิทธิที่สมัครเขารวมโครงการในรอบ 15 วัน    

ที่ไดตรวจสอบ และรับรองความถูกตองแลวตามขอ ค (1.2) ใหแกสถานพยาบาลในวันที่ 15 
และวันสิ้นเดือนของทุกเดือน หากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนเปนวันหยุดราชการใหใช       
วันทําการกอนหนานั้นเปนวันสงแทนตามแกกรณี 

(2.2)  จัดทําขอมูลการเบิกจายรายงวดจากขอมูลที่ไดตรวจสอบแลวตามขอ ค (1.3)  และ             
สงขอมูลที่ตรวจสอบแลวใหสถานพยาบาลตรวจสอบพรอมยืนยันความถูกตอง              
ตามแนวทางการจัดทําบัญชีสรุปยอดคาใชจายในการรักษาพยาบาล (Statement) 
(เอกสารแนบ 9) โดยขอมูลการเบิกจายใหจัดทําเปน 3 สวน ดังนี้ 
(2.2.1) คาใชจายในการรักษาพยาบาลสําหรับผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง หรือกรณีอ่ืน

ทีใ่ชระบบการจายตรง  
(2.2.2) คาใชจายในการรักษาพยาบาลสําหรับผูปวยนอกโรคไตวายเรื้อรัง (ถามี) 
(2.2.3) สรุปคาใชจายรวมของสวนที ่(2.2.1) และ (2.2.2)   

(2.3) นาํเขาขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลยืนยันตามขอ 2.2 เขาสูระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ดวยวิธีการ Interface  

 (2.4)    จัดสงขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลยืนยัน  และคําขอเบิก              
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตามขอ ข (4.1) เปนเอกสารการขอเบิกเงินตอกรมบัญชีกลาง
ทางอิเล็กทรอนิกส ทัง้นี้ ไมนอยกวา 5 วันทําการกอนวันสิ้นงวดการจายเงินในแตละงวด 

 
ง.  สมาคมโรคไต 

1. การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
ตรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ใหการรักษาทดแทนไต ใหเปนไปตามมาตรฐานที่สมาคมโรคไต

กําหนดรวมกับกรมบัญชีกลาง พรอมทั้งจัดสงรายชื่อสถานพยาบาลที่ผานการรับรองแลวใหแก                    
กรมบัญชีกลางเพื่อใหความเห็นชอบ 

ทั้งนี้  เฉพาะสถานพยาบาลของทางราชการใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 ป นับแตวันที่
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราคารักษาพยาบาลสําหรับการรักษาทดแทนไตในผูปวยไตวายเรื้อรัง        
มีผลใชบังคับ 
2. การเผยแพรผลการวิเคราะหขอมูลผูปวยไตวาย 

เมื่อสมาคมโรคไตดําเนินการศึกษาขอมูลที่ ได รับจากสกส . และไดดําเนินการเผยแพร               
สูสาธารณะใหจัดทําสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของและแจงกรมบัญชีกลางทราบ 

 
/ จ. กรมบัญชกีลาง....  
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จ.  กรมบัญชกีลาง 
1. การจัดทาํขอมูลหลักผูขาย (Vendor Code) 

ใหกรมบัญชีกลางดําเนินการจัดขอมูลหลักผูขายตามที่ไดรับจากสถานพยาบาลในขอ ข (2.2.1) 
และนําเขาสูระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และแจงให
สถานพยาบาลทราบ 
2. การตรวจสอบคําขอเบิก 

ใหกรมบัญชีกลางดําเนินการตรวจสอบคําขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ไดรับจาก สกส. 
ตามขอ  ค (2.4) ดวยโปรแกรมการตรวจสอบคําขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลตามที่กรมบัญชีกลาง
กาํหนด 
3. การอนุมัติเพือ่ขอเบิกเงินคารักษาพยาบาล 

3.1 ดําเนินการอนุมัติการขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลแทนสวนราชการในระบบการบริหาร                        
การเงินการคลังภาครฐัสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อจายเงินใหแกสถานพยาบาล 

3.2 ในกรณีการจัดทําคําขอเบิกของสถานพยาบาลที่ไมไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย 
ตามประมวลรัษฎากร ใหหกัภาษี ณ ที่จายออกจากยอดคาใชจายในการรักษาพยาบาลกอนขอเบิก  
4. การจายเงนิคารักษาพยาบาล 
 อนุมัติคําขอเบิก และสั่งจายเงินคารักษาพยาบาลผูปวยนอกในระบบการจายตรงทาง
อิเล็กทรอนิกส จะจายเดือนละ 2 งวด ตามแนวทางการจัดทําบัญชีสรุปยอดคาใชจายในการรักษา
พยาบาล (Statement)  
5. การจัดทาํรายงานการจายเงินคารกัษาพยาบาล  

ใหกรมบัญชีกลางดําเนินการจัดทํารายงานการจายเงินคารักษาพยาบาล เพื่อจัดสงแบบแจง 
การโอนเงินงบประมาณของคารักษาพยาบาล ( แบบ กสพ. 002) (เอกสารแนบ 7)  ซึ่งถือเปน
เอกสารทางการเงินใหแกสถานพยาบาล 



เอกสารแนบ 4 

รูปแบบ : การจัดทําขอมูลเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง(BillTran) 
 
<HCODE>HospCode</HCODE> 
<HNAME>HospName</HNAME> 
<DATETIME>GenDt</DATETIME> 
<SESSNO>SessionId</SESSNO> 
<RECCOUNT>RecordCount</RECCOUNT> 
<BILLTRAN> 
Station|AuthCode|Dttran|Hcode|InvNo|BillNo|HN|MemberNo|Amount|Paid|VerCode|Tflag&eol 
Station|AuthCode|Dttran|Hcode|InvNo|BillNo|HN|MemberNo|Amount|Paid|VerCode|Tflag&eol 
……… 
Station|AuthCode|Dttran|Hcode|InvNo|BillNo|HN|MemberNo|Amount|Paid|VerCode|Tflag&eol 
</BILLTRAN> 
<END>ChkSum</END> 



เอกสารแนบ 4 

ตัวอยาง : การจัดทําขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยนอกรักษาตอเนื่อง 
<HCODE>00001</HCODE> 
<HNAME>ร.พ.ตัวอยาง 1</HNAME> 
<DATETIME>2005-07-18 08:18:40</DATETIME> 
<SESSNO>0001</SESSNO> 
<RECCOUNT>12</RECCOUNT> 
<BILLTRAN> 
001||2005-07-14 08:33:00|00001|P2000001||0057123|05794490|004356.00|000000.00|| 
001||2005-07-14 09:03:00|00001|P2000002||0115578|80443787|000465.00|000000.00|| 
001||2005-07-14 09:49:00|00001|P2000003||0010739|43455401|002848.00|000000.00|| 
001||2005-07-14 10:00:00|00001|P2000004||0022625|32799590|002820.00|000000.00|| 
001||2005-07-14 10:02:00|00001|P2000005||0044472|06967246|001130.00|000000.00|| 
001||2005-07-14 10:06:00|00001|P2000006||0065637|62120870|005253.00|000000.00|| 
001||2005-07-14 10:14:00|00001|P2000007||0067924|78336624|002943.00|000000.00|| 
001||2005-07-14 10:42:00|00001|P2000008||0040570|73933258|000875.00|000000.00|| 
002||2005-07-14 10:44:00|00001|P2000009||0032660|74822647|002530.00|000000.00|| 
002||2005-07-14 10:45:00|00001|P2000010||0139637|39683362|002530.00|000000.00|| 
002||2005-07-14 10:49:00|00001|P2000011||0081898|22326674|009300.00|000000.00|| 
002||2005-07-14 10:52:00|00001|P2000012||0047176|86025596|001425.00|000000.00|| 
</BILLTRAN> 
<END>6242a8715ec082ca8076f9c5c04f942e</END>




