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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มา 

  กรมบัญชีกลางได้ด าเนินโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ                        
เพ่ือลดภาระของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ซึ่งสถานพยาบาล
จะเป็นผู้ เบิกเงินกับกรมบัญชีกลางแทนผู้มีสิทธิ โดยผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวต้องลงทะเบียน                
เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ก่อน ทั้งนี้ โครงการ
เบิกจ่ายตรงฯ มีระบบการเบิกจ่ายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการจ่ายเงินตามรายการที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ             
(Fee for Service) รวมทั้งระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นไปในลักษณะ            
เป็นการตรวจภายหลังจากจ่ายเงินไปแล้ว (Post Audit) เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณและปริมาณ            
การเบิกจ่ายมีจ านวนมากจึงไม่สามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายได้ตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น แต่โดยที่                
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สถานพยาบาลหลายแห่งมีการส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ซ้ าซ้อน หรือสร้างข้อมูลส่งเบิกโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ได้เข้ารับการรักษา อีกทั้งยังพบพฤติกรรมการเข้ารับบริการ
รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ส่อไปในทางทุจริตในลักษณะการเวียนเทียนรับยา                    
ในสถานพยาบาลหลายแห่งเพ่ือน ายาขายต่อ ตลอดจนพบปัญหาการสวมสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงประเภท
ผู้ป่วยนอก เนื่องจากยังไม่มีระบบพิสูจน์ตัวตนของผู้มีสิทธิก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  
  กรมบัญชีกลางจึงได้มีการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยการจัดท าโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Claim control 
systems) รูปแบบใหม่ ท าให้กรมบัญชีกลางสามารถรับรู้การเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้ทันที
และรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ภายในวันดังกล่าว  โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคล                    
ในครอบครัวใช้ “บัตรประจ าตัวประชาชน” ร่วมกับระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านเครื่องรับรายการ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติการใช้สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งจะท าให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และลดโอกาส  
ในการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ                   
e – payment ภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง  พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment Master Plan)  
  กรมบัญชีกลางได้ด าเนินการคัดเลือกโรงพยาบาลเพ่ือเข้าชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น                 
ในการด าเนินโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎ และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ข้อสรุปตรงกันว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการให้มีระบบพิสูจน์
ตัวตนเพ่ือตรวจสอบสิทธิและอนุมัติการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และมีข้อสังเกตว่า ควรน า  
บัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้แทนการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพ่ือลดภาระของ                
ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่จะต้องพกพาบัตรหลายใบ ประกอบกับสถานพยาบาลมีความกังวลว่า  
การน าบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลเข้ามาร่วมอีกหนึ่งใบ อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ  
และหากผู้ป่วยไม่มีบัตรฯ หรือไม่ได้น าบัตรฯ มาแสดงตนเมื่อเข้ารับการรักษา อาจส่งผลกระทบให้ผู้ป่วย                
ต้องทดรองเงินจ่ายไปก่อน และอาจเป็นภาระให้สถานพยาบาลต้องตอบค าถามหรือชี้แจงผู้ป่วยอีกด้วย 
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  ต่อมากรมบัญชีกลางได้เชิญผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานการเงิน และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับการน าบัตร
ประจ าตัวประชาชนมาใช้ในการตรวจสอบสิทธิแทนการจัดท าบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ                
ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กรณีน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้ในการด าเนินโครงการดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ 
แต่ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตรวจสอบการท าธุรกรรมการช าระเงินค่ารักษาพยาบาล               
ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลางในระบบเบิกจ่ายตรงเช่นเดียวกับการจัดท าบัตรสวั สดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ อย่างไรก็ดี เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็น
ดิจิทัลไทยแลนด์ และยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailnad 4.0 ตามแนวทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ กรมบัญชีกลางจึงต้องปรับปรุงระบบการตรวจสอบสิ ทธิ              
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และผู้ที่ ไม่มี 
บัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ได้แก่ เด็กที่อายุไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ คู่สมรสชาวต่างประเทศ บิดา
หรือมารดาที่ เป็นบุคคลต่างด้าว เพ่ือตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิและบุคคล 
ในครอบครัวเพ่ืออนุมัติการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ร่วมกับเครื่องอ่านบัตร กรมบัญชีกลาง 
จึงได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงโครงการ จากกระทรวงการคลัง โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ     
และบุคคลในครอบครัวในการยืนยันตนเพ่ือประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแทนการจัดท า
บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งจะท าให้สามารถด าเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และประหยัดงบประมาณในการจัดท าบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ          
และค่าบริหารจัดการต่าง ๆ  เกี่ ยวกับการจัดท าบัตรฯ ทั้ งนี้  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั ง 
ได้อนุมัติให้ปรับปรุงโครงการฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และได้ก าหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรง
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (ภาคผนวก 1) 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

  1.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ป้องกันการทุจริตจากการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
  1.2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดรับกับนโยบายการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment Master Plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 
 
  การปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นโดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้ “บัตรประจ าตัวประชาชน” เพ่ือยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ        
และประกอบการท าธุรกรรมการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง ซึ่งระบบปฏิบัติการใหม่ได้ออกแบบให้สามารถท างาน
ร่วมกับระบบจ่ายตรง โดยมีภาพรวมของระบบปฏิบัติการใหม่ท่ีจะเชื่อมต่อกับระบบเบิกจ่ายตรง ดังนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงระบบปฏิบัติการ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   1. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้งที่เข้ารับ
การรักษาพยาบาล ณ จุดบริการของสถานพยาบาล เพ่ือใช้ด าเนินธุรกรรมเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ
เบิกจ่ายตรง กรณีบุคคลที่ยังไม่สามารถท าบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
   2. ทุกครั้งที่มีการใช้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 
ผ่านเครื่อง EDC ระบบจะท าการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ว่าเป็นผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่สามารถเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้หรือไม่ โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ ธนาคารกรุงไทย
ได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
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   3. ถ้าหน้ าจอ EDC แสดงข้อมูลและได้ รับการยืนยันจากระบบว่าเป็ นผู้ มี สิท ธิ             
หรือบุคคลในครอบครัวที่สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้  ให้บันทึกจ านวนเงิน           
ค่ารักษาพยาบาลใน EDC “เต็มจ านวน” (ที่เบิกได้และเบิกไม่ได้)  
   4. กรณีผ่านการตรวจสอบ เครื่อง EDC จะท าการอนุมัติรายการและพิมพ์ Sale Slip              
2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    - วัน/เดือน/ปีเกิด  
    - เวลาที่ใช้สิทธิ 
    - หมายเลขเครื่องรับบัตร 
    - รหัสผู้ขาย (Vendor Code)  
    - หมายเลขอนุมัติ (Approved Code)  
    - เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
    - จ านวนเงิน  
โดยเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลส่ง Sale Slip ให้ผู้มีสิทธิ/บุคคลในครอบครัว/ผู้ดูแล ลงลายมือชื่อ               
และเก็บฉบับที่มีลายมือชื่อ เพ่ือเป็นหลักฐานการใช้สิทธิไว้ 1 ฉบับ และมอบอีกฉบับให้ผู้มีสิทธิ/บุคคล                
ในครอบครัว/ผู้ดูแล  
   ส าหรับรายการที่ เบิกไม่ได้หรือเกินสิทธิ  สถานพยาบาลจะเรียกเก็บเงินกับผู้มีสิทธิ               
และส่วนเกินดังกล่าวไม่สามารถน าใบเสร็จไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ผ่านเงื่อนไข             
ตามข้อ ๓ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะต้องช าระเงินค่ารักษาพยาบาลและน าใบเสร็จที่ได้รับไป               
ยื่นขอใช้สิทธิ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดตามระบบเดิมเพ่ือยื่นขอเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัด 
   5. ธนาคารกรุงไทยจะจัดส่งข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อ 4 ให้แก่
สถานพยาบาลสามารถเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  
   6. สถานพยาบาลจัดท าข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง 
โดยเพิ่มหมายเลขอนุมัติ (Approved Code) ที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย ตามข้อ 5 โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ไปยังหน่วยงาน Clearing House (สกส. หรือ สปสช.) ตามระบบเดิม ภายใน 30 วัน ไม่เกิน 1 ปี 
   7. - 9. สกส. หรือ สปสช. ตรวจสอบข้อมูลขอเบิกค่ารักษาตามข้อ 6 และเพ่ิมการ
ตรวจสอบกระทบยอดข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นรายบุคคลที่มี Approval Code  ที่ได้รับจาก
สถานพยาบาลตามระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กับข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็น
รายบุคคลที่มี  Approval Code ที่ ได้รับจากกรมบัญชีกลาง (ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ จัดส่งข้อมูลให้              
แผนภาพระบบปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 10/5) ข้อมูลที่กระทบยอดตรงกันเท่านั้นที่จะส่งไปประมวลผล             
ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานพยาบาลตามรอบการจ่ายเงิน
ต่อไป 
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   10.  ธนาคารกรุงไทยจัดส่งข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อ 4 ส่งให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
    10.1 ส่งข้อมูลการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคล                  
ในครอบครัวให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือตรวจสอบ ผ่านระบบ KTB Corporate เมนู “Healthcare 
Download” 
    10.2 กรมบัญชีกลางจัดท าระบบข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลรองรับ Call Center 
    10.3 กรมบัญชีกลางจัดท าระบบการตรวจสอบข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็น
รายบุคคลก าหนด Parameter เพ่ือตรวจจับ Fraud (Fraud detection Program) 
    10.4 กรมบัญชีกลางจัดท าระบบการตรวจสอบรายการค่ารักษาพยาบาล Data 
Audit & Chart Audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง 
 

3.1 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 

  ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกใน
ระบบเบิกจ่ายตรง ประกอบด้วย 
   3.1.1 ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบ านาญ อาสาสมัคร
ทหารพราน ราษฎรอาสา ไทยอาสาสมัครป้องกันชาติ อาสาสมัครทหารเสือพราน และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขอเป็นสมาชิก กบข.  
   3.1.2 บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  
หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย             
ของผู้มีสิทธิ 
 
3.2 สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

  สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง หมายถึง  สถานพยาบาลของทางราชการ 
และสถานพยาบาลของเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
  ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
(ภาคผนวก 2) ประกอบด้วย 
   3.2.1 สถานพยาบาลของทางราชการ จ านวน 1,014 แห่ง ทั่วประเทศ  
   3.2.2 สถานพยาบาลของเอกชน มีจ านวน 213 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งได้เป็น  
     - โครงการล้างไต (ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม) จ านวน 210 โรงพยาบาล 
     - โครงการฉายรังสี (ฉายแสงรักษาโรคมะเร็ง) จ านวน 5 โรงพยาบาล 
     ทั้งนี้ สถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ป่วยจะต้องถูกส่งไปรักษา              
โดยผ่านสถานพยาบาลของทางราชการก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้  หากเข้ารับการรักษา
โดยตรงที่สถานพยาบาลของเอกชนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางได้  
สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ           
ได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
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3.3 การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง 

   3.3.1 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว จะต้องมีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ “สมบูรณ์”   
จึงจะสามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิ 
และบุคคลในครอบครัว ควรตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยน าเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน ตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ” 
ในกรณีที่แสดงผลว่า “มีสิทธิ” จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ 
   3.3.2 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชนทุกรุ่น (แบบพลาสติก  
แบบแถบแม่เหล็ก แบบบัตรเอนกประสงค์) ให้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงต่อสถานพยาบาล              
โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือท าธุรกรรมการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนเสีย
ไม่สามารถท าธุรกรรมได้ กรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ยังคงสามารถใช้สิทธิในระบบ            
เบิกจ่ายตรงได ้(สถานพยาบาลจะท าการบันทึกเลข 13 หลักแทน) 
   3.3.3 บุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ และ/หรือไม่
สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ เด็กที่มีอายุ             
ต่ ากว่า ๗ ปี คู่สมรสและบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่มิได้มีสัญชาติไทย ให้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ต่อสถานพยาบาล ดังนี้ 
    (1) กรณีเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๗ ปี ให้ใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏ
เลขที่ประจ าตัวประชาชนของเด็ก เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ตามแบบ                  
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดเพ่ือให้เจ้าหน้ าที่ของสถานพยาบาลใช้เลขที่ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก                  
ท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง และให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลเด็กประกอบการท าธุรกรรมด้วย 
    (2) กรณีคู่สมรส หรือบิดาและมารดาของผู้มีสิทธิ  มิ ได้มีสัญชาติไทยและ             
ไม่มีเลขประจ าตัว  ๑๓ หลัก ที่ทางราชการออกให้ กรณีนี้ให้ใช้ทะเบียนประวัติบุคลากรภาครัฐ หรือบัตร               
ที่ส่วนราชการออกให้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งจะปรากฏเลขประจ าตัวที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ “B” และมีตัวเลขจ านวน ๑๒ หลัก รวมเป็น ๑๓ หลัก (Bxxxxxxxxxxxx) 
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเพ่ือท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง 
    (3) กรณีบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก 
ที่ทางราชการออกให้ ให้ใช้เอกสารทางราชการดังกล่าว  เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนต่างด้าว หรือบัตร  
ที่ส่วนราชการออกให้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล เพ่ือท า
ธุรกรรมเบิกจ่ายตรง 
   3.3.4 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยมีค ารับรองของแพทย์
ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริง ไม่สามารถไปเข้ารับการรักษาได้ด้วยตนเอง ณ สถานพยาบาลได้                
ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือน าเอกสารที่ทางราชการออกให้/บัตรที่ส่วนราชการออกให้ 
กรณบีุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ ของบุคคลดังกล่าว พร้อมบัตรประชาชน
ของผู้ดูแลแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพ่ือท าธุรกรรมการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ป่วย  
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   3.3.5 กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว เป็นผู้สูงอายุ หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว 
เมื่อเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว แต่ไม่สะดวกในการรับยาด้วยตนเอง หรือท าธุรกรรมด้วยตนเอง 
สามารถมีผู้รับยาแทนหรือผู้ท าธุรกรรมแทนก็ได้  โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือน าเอกสาร  
ที่ทางราชการออกให้/บัตรที่ส่วนราชการออกให้ กรณีบุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนได้ ของบุคคลดังกล่าว พร้อมบัตรประชาชนของผู้ดูแลแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบ าล 
เพ่ือท าธุรกรรมการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ป่วย 
   3.3.6 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ไม่แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสาร
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดต่อสถานพยาบาล  จะต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและน า
ใบเสร็จรับเงินยื่นเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
    ส าหรับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ 
และ/หรือ ไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน สามารถ            
ขอบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องค าขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามแบบ 7142 ต่อนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ โดยรูปแบบบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ดังนี้ 

 
 

(ด้านหน้า) 
 
 
 
 
 
 

 
(ด้านหลัง) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือกรณีอ่ืนๆ ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด กรมบัญชีกลางจะด าเนินการระงับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง 
 
 



 
บทท่ี 4 

แนวปฏิบัติของสถานพยาบาล 
 

4.1 การตรวจสอบสิทธิ 

  สถานพยาบาลอาจขอตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจากหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายและ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลของสถานพยาบาล เพ่ือประโยชน์ในตรวจสอบสิทธิ ก่อนให้การรักษาพยาบาลหรือท า
ธุรกรรมการเบิกจ่ายตรง โดยกรมบัญชีกลางไม่อนุญาตให้คัดลอก เผยแพร่หรือกระท าการอย่างใดๆ  
อันจะก่อให้เกดิความเสียหายแก่ตัวผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว 
 
4.2 เครื่องอ่านบัตร (EDC) 

  สถานพยาบาลจะได้รับเครื่องอ่านบัตรจากกรมบัญชีกลาง เพ่ือใช้ในการท าธุรกรรม                
เมื่อผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมาเข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลสามารถก าหนด                 
จุดติดตั้งเครื่องอ่านบัตร ณ บริเวณใดของสถานพยาบาลก็ได้ โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้งจะต้อง               
แสดงจ านวนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ท าธุรกรรม “ให้ระบุเต็มจ านวน” (ค่ารักษาที่เบิกได้               
และเบิกไม่ได้) ทั้งนี้ เครื่องอ่านบัตรไม่ถือเป็นครุภัณฑ์ของสถานพยาบาล  
 
4.3 ขั้นตอนการท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ผ่านเครื่อง EDC  

  การท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ประกอบด้วย 4 เมนู หลัก คือ 
  1. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีสิทธิตนและครอบครัว 
  2. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีเด็กที่อายุไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
  3. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีสิทธิบุคคลต่างชาติ 
  4. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีไม่สามารถใช้บัตรได้ 
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.4 กรณีที่เครื่องอ่านบัตรไม่สามารถใช้งานได้ 

  กรณีท่ีเครื่องอ่านบัตรไม่สามารถใช้งานได้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   4.4.1 แจ้งให้ธนาคารกรุงไทยทราบผ่านสายด่วนที่ปรากฏอยู่บนเครื่องอ่านบัตร เพ่ือด าเนินการ 
กู้คืนระบบ 
   4.4.2 การท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ให้ดังต่อไปนี้ 
    (๑) การท าธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตรในระบบ Offline  
    (๒) การท าธุรกรรมผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือ 
    (๓) การท าธุรกรรมโดยใช้ใบค าขอใช้สิทธิบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
   4.4.3 การท าธุ รกรรมตามข้อ  4 .4 .๒  ให้ ด า เนิ นการตามคู่ มื อการใช้ งานของ
สถานพยาบาล (ภาคผนวก 3) 
 
4.5 การส่งข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรง 

   4.5.1 การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ให้สถานพยาบาลด าเนินการส่งข้อมูล
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สถานพยาบาลได้ให้บริการผู้ป่วย ในกรณีที่สถานพยาบาลส่งข้อมูลล่าช้า               
เกินกว่า ๑ ปีถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
   4.5.2 การส่งข้อมูลประเภทผู้ป่วยนอก ให้จัดท าข้อมูลเป็นรายบุคคลตามรายการ                
ที่กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายก าหนด และด าเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว            
ไปยังหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายตามระบบเดิม และให้เพ่ิมเติมข้อมูลเลขอนุมัติ (Approval 
Code) และจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดในครั้งนั้น (Amount) ซึ่งได้จากระบบที่ธนาคารกรุงไทย              
ได้จัดเตรียมไว้โดยให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งานของสถานพยาบาลตาม (ภาคผนวก 3) 
   4.5.3 หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้
สถานพยาบาลยืนยันความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยกรณีที่สถานพยาบาลยืนยันข้อมูลค่าใช้จ่าย             
ให้ด าเนินการจัดท าค าขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และจัดส่ง
ให้กับหน่วยงานข้างต้น 
   4.5.4 กรมบัญชีกลางจะด าเนินการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกตามรอบ
บัญชีที่ก าหนด และส่งแบบแจ้งการโอนเงินให้สถานพยาบาลทราบ โดยให้สถานพยาบาลเก็บรวบรวมต้นฉบับ
ค าขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งไว้คู่กับแบบแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 5 

แนวปฏิบัติของส่วนราชการ 
 
5.1 ผู้มีอ านาจในการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

   ผู้มีอ านาจในการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมายถึง ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้ออกบัตรให้กับบุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ และ/
หรือไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ เด็ กที่มี           
อายุต่ ากว่า ๗ ปี คู่สมรสและบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่มิได้มีสัญชาติไทย 
 
5.2 การออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

   ให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ตรวจสอบสถานะของบุคคลที่ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องค าขอ               
มีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามแบบ 7142 ว่ามีสถานะเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเป็น             
ผู้เสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 
5.3 การตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง 

   ส่วนราชการผู้เบิกจะได้รับข้อมูลการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง  
จากกรมบัญชีกลางผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยส่วนราชการผู้เบิกจะได้รับ Username และ 
Password จากธนาคารกรุงไทย เพ่ือเรียกดูข้อมูลดังกล่าว โดยให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งานของ               
ส่วนราชการตาม (ภาคผนวก 4) ทั้งนี้ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติมอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการผู้เบิก 
สรุปข้อมูลดังกล่าวให้ทราบเป็นรายเดือน และตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิว่ายังคงเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า หรือผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญ ภายในสังกัดของตนเองหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทท่ี 6 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    6.1 ประโยชน์ที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวได้รับ 
     เพ่ิมความสะดวกและทางเลือกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เพียงแสดง             
บัตรประจ าตัวประชาชน ก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกได้ทันที               
โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนจ่ายตรง ณ สถานพยาบาล และรอผลอนุมัติก่อน (ระบบเดิมต้องลงทะเบียนจ่ายตรง 
ณ สถานพยาบาลแต่ละแห่ง และรอผลการอนุมัติ 15 วัน) รวมทั้งสามารถใช้สิทธิกับสถานพยาบาลของรัฐ 
ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ 
    6.2 ประโยชน์ที่ส่วนราชการได้รับ 
    (1)  ส่วนราชการจะได้รับข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ           
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่อยู่ในสังกัด เพ่ือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความผิดปกติ ซึ่งจะเป็นการ 
สร้างความตระหนักรู้ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์              
และวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    (2) ลดขั้นตอนการท างานในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยส่วนราชการ               
ไม่ต้องจัดท าค าขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เนื่องจากผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิ              
เบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศได้ทันที โดยส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลผู้มีสิทธิในสังกัด และบุคคลในครอบครัวให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
    6.3 ประโยชน์ที่สถานพยาบาลได้รับ 
    (1) สามารถตรวจสอบสิทธิได้อย่างถูกต้อง และแม่นย าว่าผู้ป่วยมีสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการหรือไม่ โดยผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง 
    (2) ลดขั้นตอนในการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
แต่ละราย และลดต้นทุนในการจัดท าบัตรจ่ายตรง 
    6.4 ประโยชน์ที่กรมบัญชีกลางได้รับ 
    (1)  ได้แนวทางการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิของผู้สิทธิและบุคคล           
ในครอบครัวประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนตรวจสอบผ่านเครื่อง EDC แทนการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรง 
    (2)  ได้ ระบ บการก ากั บ  ติ ดตาม  และตรวจสอบก่ อนการ เบิ กจ่ าย เงิน               
ค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน  เริ่มตั้งแต่  
การใช้สิทธิไปจนถึงการท ารายการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะท าให้
สามารถควบคุมการใช้สิทธิและรายการขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
หรือไม่สุจริต ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    (3)  ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว                
ในรายละเอียด (Big Data) ซึ่งจะท าให้กรมบัญชีกลางสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    (4) ได้แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ National e-Payment (Thailand 4.0) 



 
ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 
ภาคผนวก 2 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 
ภาคผนวก 3 คู่มือการใช้งานของสถานพยาบาล 
 
ภาคผนวก 4 คู่มือการใช้งานของส่วนราชการ    
    
    

 
 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  

ที ่กค 0416.4/ว 143  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

 
 
 
 
 
 



























 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ
สถานพยาบาลเอกสชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามกลุม่โรคเฉพาะ

1 รัฐบาล 11469 โรงพยาบาลเลิดสิน สกส 0 กรุงเทพมหานคร
2 รัฐบาล 11471 โรงพยาบาลสงฆ์ สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
3 รัฐบาล 11472 โรงพยาบาลราชวถิี สกส 0 กรุงเทพมหานคร
4 รัฐบาล 11477 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก สกส 0 กรุงเทพมหานคร
5 รัฐบาล 11478 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า สกส 0 กรุงเทพมหานคร
6 รัฐบาล 11479 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ สกส 0 กรุงเทพมหานคร
7 รัฐบาล 11481 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สกส 0 กรุงเทพมหานคร
8 รัฐบาล 11482 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สกส 0 กรุงเทพมหานคร
9 รัฐบาล 11535 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพมหานคร สกส
0

กรุงเทพมหานคร

10 รัฐบาล 11537 โรงพยาบาลกลาง สกส 0 กรุงเทพมหานคร
11 รัฐบาล 11538 โรงพยาบาลลาดกระบัง สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
12 รัฐบาล 11539 โรงพยาบาลตากสิน สกส 0 กรุงเทพมหานคร
13 รัฐบาล 11540 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศัีกด์ิ สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
14 รัฐบาล 11541 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร
15 รัฐบาล 11597 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร
16 รัฐบาล 12244 สถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา สกส 0 กรุงเทพมหานคร
17 รัฐบาล 12246 โรงพยาบาลราชานุกูล สกส 0 กรุงเทพมหานคร
18 รัฐบาล 12249 สถาบันโรคผิวหนัง สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
19 รัฐบาล 12439 สถาบันประสาทวทิยา (ประสาท) สกส 0 กรุงเทพมหานคร
20 รัฐบาล 12449 กองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร 

กองบัญชาการทหารสูงสุด สปสช
0

กรุงเทพมหานคร

21 รัฐบาล 13757 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
22 รัฐบาล 13781 โรงพยาบาลรามาธบิดี สกส 0 กรุงเทพมหานคร
23 รัฐบาล 13814 โรงพยาบาลศิริราช สกส 0 กรุงเทพมหานคร
24 รัฐบาล 14131 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบัน

วชิาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย

สปสช
0

กรุงเทพมหานคร

25 รัฐบาล 14641 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
26 รัฐบาล 14965 สถาบันเวชศาสตร์การบิน สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
27 รัฐบาล 14967 แผนกแพทย์ กองบริการ กรมช่าง

อากาศ สปสช
0

กรุงเทพมหานคร

28 รัฐบาล 15049 โรงพยาบาลสิรินธร สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
29 รัฐบาล 15199 คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.จฬุาลงกรณ์

สปสช
0

กรุงเทพมหานคร

30 รัฐบาล 21434 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล สปสช

0
กรุงเทพมหานคร

31 รัฐบาล 21809 กรมแพทย์ทหารเรือ สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
32 รัฐบาล 22155 โรงพยาบาลครู สกส 0 กรุงเทพมหานคร
33 รัฐบาล 22523 ฝ่ายแพทย์หลวงสวนจติรลดา สกส 0 กรุงเทพมหานคร
34 รัฐบาล 22524 ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวงั สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
35 รัฐบาล 22537 กองแพทย์ส านักงานสนับสนุน หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา สปสช
0

กรุงเทพมหานคร

36 รัฐบาล 22538 ศูนย์รักษาความปลอดภัย สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
37 รัฐบาล 23560 โรงพยาบาลประสานมิตร สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
38 รัฐบาล 23762 โรงพยาบาลนวฒิุสมเด็จย่า สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
39 รัฐบาล 23923 กรมแพทย์ทหารบก สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
40 รัฐบาล 25060 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
41 รัฐบาล 77665 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน สกส
0

กรุงเทพมหานคร

42 รัฐบาล 11470 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สกส 0 กรุงเทพมหานคร

รายชือ่สถานพยาบาลทีเ่ข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

จังหวัด
หน่วยงาน
ที่ส่งเบกิ

ส่วนกลาง
/สนง.คลังเขต

 ล าดับ
ประเภท

สถานพยาบาล รหัส
สถานพยาบาล

ชือ่สถานพยาบาล



หมายเหตุ
สถานพยาบาลเอกสชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามกลุม่โรคเฉพาะ
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43 รัฐบาล 11536 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
44 รัฐบาล 12243 ศูนย์อนามัยที่ 13 สปสช 0 กรุงเทพมหานคร
45 รัฐบาล 12250 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สกส 0 กรุงเทพมหานคร
46 รัฐบาล 12438 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

(เด็ก) สกส
0

กรุงเทพมหานคร

47 รัฐบาล 13756 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร
48 รัฐบาล 14173 โรงพยาบาลต ารวจ สกส 0 กรุงเทพมหานคร
49 รัฐบาล 14955 สถาบันสุขภาพจติเด็กและวยัรุ่นราช

นครินทร์ สปสช
0

กรุงเทพมหานคร

50 รัฐบาล 14966 สถานพยาบาลกองเวชศาสตร์ป้องกัน สกส 0 กรุงเทพมหานคร
51 รัฐบาล 22525 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา สกส 0 กรุงเทพมหานคร
52 รัฐบาล 22536 ส านักงานแพทย์ทหาร ส านักผู้

บัญชาการทหารสูงสุด สกส
0

กรุงเทพมหานคร

53 รัฐบาล 22737 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร
54 รัฐบาล 24923 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช

นครินทร์ สกส
0

กรุงเทพมหานคร

55 รัฐบาล 41373 โรงพยาบาลรมาธบิดีจกัรีนฤบดินทร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร
56 เอกชน 11543 โรงพยาบาลมิชชัน่ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
57 เอกชน 11546 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
58 เอกชน 11548 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
59 เอกชน 11552 โรงพยาบาลมเหสักข์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
60 เอกชน 11558 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนลรัล สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
61 เอกชน 11560 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล 

เกษตร สกส
0

กรุงเทพมหานคร ฟอกไต

62 เอกชน 11564 โรงพยาบาลเวชธานี สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
63 เอกชน 11565 โรงพยาบาลรามค าแหง สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
64 เอกชน 11582 โรงพยาบาลศิครินทร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
65 เอกชน 11583 โรงพยาบาลกล้วยน  าไท สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
66 เอกชน 11591 โรงพยาบาลสุขุมวทิ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
67 เอกชน 11592 โรงพยาบาลบางนา1 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
68 เอกชน 11600 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
69 เอกชน 11607 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
70 เอกชน 11609 โรงพยาบาลพญาไท 2 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
71 เอกชน 11613 โรงพยาบาลวชิัยยุทธ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
72 เอกชน 11614 สถานพยาบาลรัชดา - ท่าพระ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
73 เอกชน 11616 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
74 เอกชน 11621 โรงพยาบาลบางไผ่ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
75 เอกชน 11626 โรงพยาบาลคลองตัน สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
76 เอกชน 11628 โรงพยาบาลพระรามเก้า สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
77 เอกชน 11630 โรงพยาบาลกรุงเทพ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
78 เอกชน 11632 โรงพยาบาลปิยะเวท สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
79 เอกชน 11641 โรงพยาบาลศรีวชิัย 1 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
80 เอกชน 11644 โรงพยาบาลเจา้พระยา สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
81 เอกชน 11645 โรงพยาบาลธนบุรี สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต/โรคมะเร็ง(รังสีรักษา)
82 เอกชน 11648 โรงพยาบาลนครธน สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
83 เอกชน 11656 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
84 เอกชน 11661 โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่

แนล หนองแขม สกส
0

กรุงเทพมหานคร ฟอกไต

85 เอกชน 11668 โรงพยาบาลสุขสวสัด์ิ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
86 เอกชน 11669 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
87 เอกชน 11670 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
88 เอกชน 11676 โรงพยาบาลยันฮี สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต



หมายเหตุ
สถานพยาบาลเอกสชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามกลุม่โรคเฉพาะ
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89 เอกชน 11686 โรงพยาบาลบางโพ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
90 เอกชน 11687 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน่ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
91 เอกชน 11691 โรงพยาบาลวภิาวดี สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
92 เอกชน 11697 โรงพยาบาลคามิลเลียน สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
93 เอกชน 11699 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
94 เอกชน 11703 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
95 เอกชน 11704 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
96 เอกชน 11708 โรงพยาบาลบางมด สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
97 เอกชน 11711 สถานพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ สกส 0 กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง(รังสีรักษา)
98 เอกชน 11715 โรงพยาบาลพญาไท 1 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
99 เอกชน 11720 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
100 เอกชน 11721 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
101 เอกชน 11722 โรงพยาบาลมงกุฏวฒันะ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
102 เอกชน 11729 โรงพยาบาลลาดพร้าว สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
103 เอกชน 11730 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
104 เอกชน 11750 โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธปิ่อเต็กต๊ึง สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
105 เอกชน 11811 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวทิ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
106 เอกชน 14572 โรงพยาบาลบ.ีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
107 เอกชน 14574 โรงพยาบาลพญาไท 3 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
108 เอกชน 14577 โรงพยาบาลวภิาราม สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
109 เอกชน 14908 โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
110 เอกชน 15147 โรงพยาบาลบางปะกอก 8 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
111 เอกชน 15260 โรงพยาบาลสินแพทย์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
112 เอกชน 21339 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์

เนชัน่แนล สกส
0

กรุงเทพมหานคร ฟอกไต

113 เอกชน 21673 โรงพยาบาลสายไหม สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
114 เอกชน 22342 โรงพยาบาลวฒัโนสถ สกส 0 กรุงเทพมหานคร โรคมะเร็ง(รังสีรักษา)
115 เอกชน 23781 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
116 เอกชน 23783 โรงพยาบาลเสรีรักษ์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
117 เอกชน 24037 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต/โรคมะเร็ง(รังสีรักษา)
118 เอกชน 25015 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 สกส 0 กรุงเทพมหานคร ฟอกไต
119 รัฐบาล 10694 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สกส 1 ชัยนาท
120 รัฐบาล 10802 โรงพยาบาลมโนรมย์ สปสช 1 ชัยนาท
121 รัฐบาล 10803 โรงพยาบาลวดัสิงห์ สปสช 1 ชัยนาท
122 รัฐบาล 10805 โรงพยาบาลสรรคบุรี สปสช 1 ชัยนาท
123 รัฐบาล 10806 โรงพยาบาลหันคา สปสช 1 ชัยนาท
124 รัฐบาล 27975 โรงพยาบาลเนินขาม สปสช 1 ชัยนาท
125 รัฐบาล 10804 โรงพยาบาลสรรพยา สปสช 1 ชัยนาท
126 รัฐบาล 27974 โรงพยาบาลหนองมะโมง สปสช 1 ชัยนาท
127 เอกชน 11828 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท สกส 1 ชัยนาท ฟอกไต
128 รัฐบาล 10686 โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า สกส 1 นนทบุรี
129 รัฐบาล 10756 โรงพยาบาลบางกรวย สปสช 1 นนทบุรี
130 รัฐบาล 10757 โรงพยาบาลบางใหญ่ สปสช 1 นนทบุรี
131 รัฐบาล 10759 โรงพยาบาลไทรน้อย สปสช 1 นนทบุรี
132 รัฐบาล 12257 สถาบันบ าราศนราดูร สกส 1 นนทบุรี
133 รัฐบาล 12258 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ สกส 1 นนทบุรี
134 รัฐบาล 12260 โรงพยาบาลศรีธญัญา สกส 1 นนทบุรี
135 รัฐบาล 13815 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน มหาวทิยาลัยศรีนครินท
รวโิรฒ

สกส
1

นนทบุรี

136 รัฐบาล 28875 โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 สกส 1 นนทบุรี
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137 รัฐบาล 40866 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ สปสช

1
นนทบุรี

138 รัฐบาล 10758 โรงพยาบาลบางบัวทอง สปสช 1 นนทบุรี
139 รัฐบาล 10760 โรงพยาบาลปากเกร็ด สปสช 1 นนทบุรี
140 รัฐบาล 12256 สถาบันโรคทรวงอก สกส 1 นนทบุรี
141 รัฐบาล 12261 สถาบันทันตกรรม สปสช 1 นนทบุรี
142 รัฐบาล 28866 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร

นนทบุรีที่ 6 สกส
1

นนทบุรี

143 เอกชน 11781 โรงพยาบาลนนทเวช สกส 1 นนทบุรี ฟอกไต
144 เอกชน 11783 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรัตนาธิ

เบศร์ สกส
1

นนทบุรี ฟอกไต

145 เอกชน 11786 โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 สกส 1 นนทบุรี ฟอกไต
146 เอกชน 11787 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธเิบศร์ สกส 1 นนทบุรี ฟอกไต
147 เอกชน 22127 โรงพยาบาลชลลดา สกส 1 นนทบุรี ฟอกไต
148 เอกชน 22179 โรงพยาบาลกรุงไทย สกส 1 นนทบุรี ฟอกไต
149 เอกชน 24191 โรงพยาบาลวภิารามปากเกร็ด สกส 1 นนทบุรี ฟอกไต
150 เอกชน 40765 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เกษม

ราษฎร์ รัตนาธเิบศร์ สกส
1

นนทบุรี ฟอกไต

151 รัฐบาล 10687 โรงพยาบาลปทุมธานี สกส 1 ปทุมธานี
152 รัฐบาล 10762 โรงพยาบาลธญับุรี สปสช 1 ปทุมธานี
153 รัฐบาล 10763 โรงพยาบาลประชาธปิัตย์ สปสช 1 ปทุมธานี
154 รัฐบาล 10766 โรงพยาบาลล าลูกกา สปสช 1 ปทุมธานี
155 รัฐบาล 10767 โรงพยาบาลสามโคก สปสช 1 ปทุมธานี
156 รัฐบาล 11802 ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

สปสช
1

ปทุมธานี

157 รัฐบาล 12262 สถาบันบ าบัดรักษาแลพฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สปสช

1
ปทุมธานี

158 รัฐบาล 13778 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ สกส

1
ปทุมธานี

159 รัฐบาล 14923 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธญับุรี สกส 1 ปทุมธานี
160 รัฐบาล 10761 โรงพยาบาลคลองหลวง สปสช 1 ปทุมธานี
161 รัฐบาล 10764 โรงพยาบาลหนองเสือ สปสช 1 ปทุมธานี
162 รัฐบาล 10765 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว สปสช 1 ปทุมธานี
163 เอกชน 11789 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต สกส 1 ปทุมธานี ฟอกไต
164 เอกชน 11799 โรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี สกส 1 ปทุมธานี ฟอกไต
165 เอกชน 11800 โรงพยาบาลปทุมเวช สกส 1 ปทุมธานี ฟอกไต
166 เอกชน 11801 โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 สกส 1 ปทุมธานี ฟอกไต
167 เอกชน 14354 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี สกส 1 ปทุมธานี ฟอกไต
168 เอกชน 14683 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส สกส 1 ปทุมธานี ฟอกไต
169 เอกชน 40887 โรงพยาบาลเปาโล รังสิต สกส 1 ปทุมธานี ฟอกไต
170 รัฐบาล 10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สกส 1 พระนครศรีอยุธยา
171 รัฐบาล 10688 โรงพยาบาลเสนา สกส 1 พระนครศรีอยุธยา
172 รัฐบาล 10769 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช  

(นครหลวง) สปสช
1

พระนครศรีอยุธยา

173 รัฐบาล 10770 โรงพยาบาลบางไทรพระนครศรีอยุธยา
สปสช

1
พระนครศรีอยุธยา

174 รัฐบาล 10771 โรงพยาบาลบางบาล สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
175 รัฐบาล 10772 โรงพยาบาลบางปะอิน สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
176 รัฐบาล 10773 โรงพยาบาลบางปะหัน สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
177 รัฐบาล 10775 โรงพยาบาลภาชี สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
178 รัฐบาล 10776 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
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179 รัฐบาล 10777 โรงพยาบาลวงัน้อย สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
180 รัฐบาล 10778 โรงพยาบาลบางซ้าย สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
181 รัฐบาล 10780 โรงพยาบาลมหาราช สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
182 รัฐบาล 10781 โรงพยาบาลบ้านแพรก สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
183 รัฐบาล 10768 โรงพยาบาลท่าเรือ สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
184 รัฐบาล 10774 โรงพยาบาลผักไห่ สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
185 รัฐบาล 10779 โรงพยาบาลอุทัย สปสช 1 พระนครศรีอยุธยา
186 เอกชน 11806 โรงพยาบาลราชธานี สกส 1 พระนครศรีอยุธยา ฟอกไต
187 เอกชน 14588 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา สกส 1 พระนครศรีอยุธยา ฟอกไต
188 เอกชน 23775 โรงพยาบาลพีรเวช สกส 1 พระนครศรีอยุธยา ฟอกไต
189 เอกชน 24681 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ สกส 1 พระนครศรีอยุธยา ฟอกไต
190 รัฐบาล 10690 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สกส 1 ลพบุรี
191 รัฐบาล 10789 โรงพยาบาลพัฒนานิคม สปสช 1 ลพบุรี
192 รัฐบาล 10791 โรงพยาบาลชัยบาดาล สปสช 1 ลพบุรี
193 รัฐบาล 10792 โรงพยาบาลท่าวุง้ สปสช 1 ลพบุรี
194 รัฐบาล 10794 โรงพยาบาลสระโบสถ์ สปสช 1 ลพบุรี
195 รัฐบาล 10795 โรงพยาบาลโคกเจริญ สปสช 1 ลพบุรี
196 รัฐบาล 10797 โรงพยาบาลหนองม่วง สปสช 1 ลพบุรี
197 รัฐบาล 11484 โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี สกส 1 ลพบุรี
198 รัฐบาล 14199 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สกส 1 ลพบุรี
199 รัฐบาล 10691 โรงพยาบาลบ้านหมี่ สกส 1 ลพบุรี
200 รัฐบาล 10790 โรงพยาบาลโคกส าโรง สปสช 1 ลพบุรี
201 รัฐบาล 10793 โรงพยาบาลท่าหลวง สปสช 1 ลพบุรี
202 รัฐบาล 10796 โรงพยาบาลล าสนธิ สปสช 1 ลพบุรี
203 รัฐบาล 14928 โรงพยาบาลกองบิน 2 สปสช 1 ลพบุรี
204 เอกชน 11812 โรงพยาบาลเบญจรมย์ สกส 1 ลพบุรี ฟอกไต
205 เอกชน 14948 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ สกส 1 ลพบุรี ฟอกไต
206 รัฐบาล 10661 โรงพยาบาลสระบุรี สกส 1 สระบุรี
207 รัฐบาล 10807 โรงพยาบาลแก่งคอย สปสช 1 สระบุรี
208 รัฐบาล 10808 โรงพยาบาลหนองแค สปสช 1 สระบุรี
209 รัฐบาล 10810 โรงพยาบาลหนองแซง สปสช 1 สระบุรี
210 รัฐบาล 10811 โรงพยาบาลบ้านหมอ สปสช 1 สระบุรี
211 รัฐบาล 10813 โรงพยาบาลหนองโดน สปสช 1 สระบุรี
212 รัฐบาล 10814 โรงพยาบาลเสาไห้ สปสช 1 สระบุรี
213 รัฐบาล 10815 โรงพยาบาลมวกเหล็ก สปสช 1 สระบุรี
214 รัฐบาล 10816 โรงพยาบาลวงัม่วงสัทธรรม สปสช 1 สระบุรี
215 รัฐบาล 12266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์

อนามัยที4่ สระบุรี สปสช
1

สระบุรี

216 รัฐบาล 10695 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สกส 1 สระบุรี
217 รัฐบาล 10809 โรงพยาบาลวหิารแดง สปสช 1 สระบุรี
218 รัฐบาล 10812 โรงพยาบาลดอนพุด สปสช 1 สระบุรี
219 รัฐบาล 11485 โรงพยาบาลค่ายอดิศร สกส 1 สระบุรี
220 เอกชน 11833 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี สกส 1 สระบุรี ฟอกไต
221 เอกชน 11835 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี

สกส
1

สระบุรี ฟอกไต

222 รัฐบาล 10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สกส 1 สิงห์บุรี
223 รัฐบาล 10693 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สกส 1 สิงห์บุรี
224 รัฐบาล 10801 โรงพยาบาลท่าช้าง สปสช 1 สิงห์บุรี
225 รัฐบาล 10798 โรงพยาบาลบางระจนั สปสช 1 สิงห์บุรี
226 รัฐบาล 10799 โรงพยาบาลค่ายบางระจนั สปสช 1 สิงห์บุรี
227 รัฐบาล 10800 โรงพยาบาลพรหมบุรี สปสช 1 สิงห์บุรี
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228 เอกชน 11823 โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ(หมอ
ประเจดิ) สกส

1
สิงห์บุรี ฟอกไต

229 รัฐบาล 10689 โรงพยาบาลอ่างทอง สกส 1 อ่างทอง
230 รัฐบาล 10782 โรงพยาบาลไชโย สปสช 1 อ่างทอง
231 รัฐบาล 10785 โรงพยาบาลโพธิท์อง สปสช 1 อ่างทอง
232 รัฐบาล 10786 โรงพยาบาลแสวงหา สปสช 1 อ่างทอง
233 รัฐบาล 10787 โรงพยาบาลวเิศษชัยชาญ สปสช 1 อ่างทอง
234 รัฐบาล 10788 โรงพยาบาลสามโก้ สปสช 1 อ่างทอง
235 รัฐบาล 10784 โรงพยาบาลป่าโมก สปสช 1 อ่างทอง
236 เอกชน 21598 โรงพยาบาลอ่างทองเวชขการ 2 สกส 1 อ่างทอง ฟอกไต
237 รัฐบาล 10664 โรงพยาบาลพระปกเกล้า สกส 2 จนัทบุรี
238 รัฐบาล 10834 โรงพยาบาลขลุง สปสช 2 จนัทบุรี
239 รัฐบาล 10835 โรงพยาบาลท่าใหม่ สปสช 2 จนัทบุรี
240 รัฐบาล 10837 โรงพยาบาลสองพี่น้อง สปสช 2 จนัทบุรี
241 รัฐบาล 10840 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ สปสช 2 จนัทบุรี
242 รัฐบาล 10841 โรงพยาบาลสอยดาว สปสช 2 จนัทบุรี
243 รัฐบาล 10842 โรงพยาบาลแก่งหางแมว สปสช 2 จนัทบุรี
244 รัฐบาล 10836 โรงพยาบาลเขาสุกิม สปสช 2 จนัทบุรี
245 รัฐบาล 10838 โรงพยาบาลโป่งน  าร้อน สปสช 2 จนัทบุรี
246 รัฐบาล 10839 โรงพยาบาลมะขาม สปสช 2 จนัทบุรี
247 รัฐบาล 10843 โรงพยาบาลนายายอาม สปสช 2 จนัทบุรี
248 รัฐบาล 10844 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ สปสช 2 จนัทบุรี
249 เอกชน 11874 โรงพยาบาลสิริเวชจนัทบุรี สกส 2 จนัทบุรี ฟอกไต
250 เอกชน 11875 โรงพยาบาลกรุงเทพจนัทบุรี สกส 2 จนัทบุรี ฟอกไต
251 รัฐบาล 10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร สกส 2 ฉะเชิงเทรา
252 รัฐบาล 10833 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
253 รัฐบาล 10851 โรงพยาบาลบางน  าเปรี ยว สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
254 รัฐบาล 10852 โรงพยาบาลบางปะกง สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
255 รัฐบาล 10853 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
256 รัฐบาล 10854 โรงพยาบาลพนมสารคาม สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
257 รัฐบาล 10855 โรงพยาบาลสนามชัยเขต สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
258 รัฐบาล 31327 โรงพยาบาลคลองเขือ่น สกส 2 ฉะเชิงเทรา
259 รัฐบาล 10850 โรงพยาบาลบางคล้า สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
260 รัฐบาล 10856 โรงพยาบาลแปลงยาว สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
261 รัฐบาล 13747 โรงพยาบาลราชสาสน์ สปสช 2 ฉะเชิงเทรา
262 เอกชน 11878 โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 สกส 2 ฉะเชิงเทรา ฟอกไต
263 เอกชน 11879 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา สกส 2 ฉะเชิงเทรา ฟอกไต
264 รัฐบาล 10662 โรงพยาบาลชลบุรี สกส 2 ชลบุรี
265 รัฐบาล 10817 โรงพยาบาลบ้านบึง สปสช 2 ชลบุรี
266 รัฐบาล 10818 โรงพยาบาลหนองใหญ่ สปสช 2 ชลบุรี
267 รัฐบาล 10819 โรงพยาบาลบางละมุง สปสช 2 ชลบุรี
268 รัฐบาล 10820 โรงพยาบาลวดัญาณสังวราราม สปสช 2 ชลบุรี
269 รัฐบาล 10822 โรงพยาบาลพนัสนิคม สกส 2 ชลบุรี
270 รัฐบาล 10825 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 สปสช 2 ชลบุรี
271 รัฐบาล 11487 โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ สกส 2 ชลบุรี
272 รัฐบาล 13758 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ สกส 2 ชลบุรี
273 รัฐบาล 13760 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สกส 2 ชลบุรี
274 รัฐบาล 28005 โรงพยาบาลเมืองพัทยา สปสช 2 ชลบุรี
275 รัฐบาล 28006 โรงพยาบาลเกาะจนัทร์ สปสช 2 ชลบุรี
276 รัฐบาล 10821 โรงพยาบาลพานทอง สปสช 2 ชลบุรี
277 รัฐบาล 10823 โรงพยาบาลแหลมฉบัง สปสช 2 ชลบุรี
278 รัฐบาล 10824 โรงพยาบาลเกาะสีชัง สปสช 2 ชลบุรี
279 รัฐบาล 10826 โรงพยาบาลบ่อทอง สปสช 2 ชลบุรี
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280 รัฐบาล 11486 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี สปสช 2 ชลบุรี
281 รัฐบาล 12442 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณ

สังวรเพื่อผู้สูงอายุ จงัหวดัชลบุรี สปสช
2

ชลบุรี

282 รัฐบาล 13754 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ
 ศรีราชา สกส

2
ชลบุรี

283 รัฐบาล 13766 โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยบูรพา สกส 2 ชลบุรี
284 รัฐบาล 23856 ศูนย์อนามัยที่ 6 สปสช 2 ชลบุรี
285 รัฐบาล 77568 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 

สภากาชาดไทย สกส
2

ชลบุรี

286 เอกชน 11847 โรงพยาบาลเอกชล สกส 2 ชลบุรี ฟอกไต
287 เอกชน 11850 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา สกส 2 ชลบุรี ฟอกไต
288 เอกชน 11852 โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชัน่แนล 

ฮอลพิทอล สกส
2

ชลบุรี ฟอกไต

289 เอกชน 11853 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา สกส 2 ชลบุรี ฟอกไต
290 เอกชน 11855 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สกส 2 ชลบุรี ฟอกไต
291 เอกชน 23207 โรงพยาบาลเอกชล 2 สกส 2 ชลบุรี ฟอกไต
292 เอกชน 40768 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี สกส 2 ชลบุรี ฟอกไต
293 รัฐบาล 10845 โรงพยาบาลคลองใหญ่ สปสช 2 ตราด
294 รัฐบาล 10846 โรงพยาบาลเขาสมิง สปสช 2 ตราด
295 รัฐบาล 10847 โรงพยาบาลบ่อไร่ สปสช 2 ตราด
296 รัฐบาล 10848 โรงพยาบาลแหลมงอบ สปสช 2 ตราด
297 รัฐบาล 13816 โรงพยาบาลเกาะช้าง สปสช 2 ตราด
298 รัฐบาล 10696 โรงพยาบาลตราด สกส 2 ตราด
299 รัฐบาล 10849 โรงพยาบาลเกาะกูด สปสช 2 ตราด
300 เอกชน 11876 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด สกส 2 ตราด ฟอกไต
301 รัฐบาล 10863 โรงพยาบาลปากพลี สปสช 2 นครนายก
302 รัฐบาล 10864 โรงพยาบาลบ้านนา สปสช 2 นครนายก
303 รัฐบาล 10865 โรงพยาบาลองค์รักษ์ สปสช 2 นครนายก
304 รัฐบาล 11476 กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร 

กรมยุทธศึกษาทหาร สปสช
2

นครนายก

305 รัฐบาล 11491 โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระ
จลุจอมเกล้า สกส

2
นครนายก

306 รัฐบาล 14904 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สกส

2
นครนายก

307 รัฐบาล 10698 โรงพยาบาลนครนายก สกส 2 นครนายก
308 รัฐบาล 10857 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี สปสช 2 ปราจนีบุรี
309 รัฐบาล 10859 โรงพยาบาลบ้านสร้าง สปสช 2 ปราจนีบุรี
310 รัฐบาล 10861 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ สปสช 2 ปราจนีบุรี
311 รัฐบาล 10665 โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร สกส 2 ปราจนีบุรี
312 รัฐบาล 10858 โรงพยาบาลนาดี สปสช 2 ปราจนีบุรี
313 รัฐบาล 10860 โรงพยาบาลประจนัตคาม สปสช 2 ปราจนีบุรี
314 รัฐบาล 10862 โรงพยาบาลศรีมโหสถ สปสช 2 ปราจนีบุรี
315 รัฐบาล 11490 โรงพยาบาลค่ายจกัรพงษ์ สกส 2 ปราจนีบุรี
316 รัฐบาล 10663 โรงพยาบาลระยอง สกส 2 ระยอง
317 รัฐบาล 10827 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระยอง

สปสช
2

ระยอง

318 รัฐบาล 10828 โรงพยาบาลบ้านฉาง สปสช 2 ระยอง
319 รัฐบาล 10829 โรงพยาบาลแกลง สปสช 2 ระยอง
320 รัฐบาล 10831 โรงพยาบาลบ้านค่าย สปสช 2 ระยอง
321 รัฐบาล 22734 โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ

 80 พรรษา สปสช
2

ระยอง
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322 รัฐบาล 24747 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
ระยอง สกส

2
ระยอง

323 รัฐบาล 10830 โรงพยาบาลวงัจนัทร์ สปสช 2 ระยอง
324 รัฐบาล 10832 โรงพยาบาลปลวกแดง สปสช 2 ระยอง
325 รัฐบาล 23962 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา สปสช 2 ระยอง
326 เอกชน 11864 โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง สกส 2 ระยอง ฟอกไต
327 เอกชน 14607 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง สกส 2 ระยอง ฟอกไต
328 เอกชน 15219 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สกส 2 ระยอง ฟอกไต
329 เอกชน 40757 โรงพยาบาลศรีระยองโรงพยาบาล

ทั่วไปขนาดกลาง สกส
2

ระยอง ฟอกไต

330 รัฐบาล 10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สกส 2 สมุทรปราการ
331 รัฐบาล 10752 โรงพยาบาลบางบ่อ สปสช 2 สมุทรปราการ
332 รัฐบาล 10753 โรงพยาบาลบางพลี สปสช 2 สมุทรปราการ
333 รัฐบาล 10754 โรงพยาบาลบางจาก สปสช 2 สมุทรปราการ
334 รัฐบาล 11483 โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ สปสช 2 สมุทรปราการ
335 รัฐบาล 12251 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สกส 2 สมุทรปราการ
336 รัฐบาล 12252 สถาบันราชประชาสมาสัย สปสช 2 สมุทรปราการ
337 รัฐบาล 15198 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สปสช 2 สมุทรปราการ
338 รัฐบาล 28785 โรงพยาบาลบางเสาธง สปสช 2 สมุทรปราการ
339 รัฐบาล 10755 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยา

นนท์ สปสช
2

สมุทรปราการ

340 รัฐบาล 27981 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
ปู่เจา้สมิงพราย สกส

2
สมุทรปราการ

341 เอกชน 11743 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 
สมุทรปราการ สกส

2
สมุทรปราการ ฟอกไต

342 เอกชน 11747 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
343 เอกชน 11761 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน  า สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
344 เอกชน 11765 โรงบาลจฬุารัตน์สุวรรณภูมิ สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
345 เอกชน 11768 โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 9 สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
346 เอกชน 11771 โรงพยาบาลจฬุารัตน์ สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
347 เอกชน 11772 โรงพยาบาลบางนา 2 สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
348 เอกชน 11775 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจา้ฯ สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
349 เอกชน 14590 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
350 เอกชน 14591 โรงพยาบาลส าโรง สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
351 เอกชน 22326 โรงพยาบาลวภิาราม - ชัยปราการ สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
352 เอกชน 24036 โรงพยาบาลบางนา 5 สกส 2 สมุทรปราการ ฟอกไต
353 รัฐบาล 10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ สกส 3 ชัยภูมิ
354 รัฐบาล 10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง สปสช 3 ชัยภูมิ
355 รัฐบาล 10974 โรงพยาบาลจตุัรัส สปสช 3 ชัยภูมิ
356 รัฐบาล 10975 โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ สปสช 3 ชัยภูมิ
357 รัฐบาล 10977 โรงพยาบาลเทพสถิต สปสช 3 ชัยภูมิ
358 รัฐบาล 10978 โรงพยาบาลภูเขียว สปสช 3 ชัยภูมิ
359 รัฐบาล 10979 โรงพยาบาลบ้านแท่น สปสช 3 ชัยภูมิ
360 รัฐบาล 10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ สปสช 3 ชัยภูมิ
361 รัฐบาล 10981 โรงพยาบาลคอนสาร สปสช 3 ชัยภูมิ
362 รัฐบาล 10982 โรงพยาบาลภักดีชุมพล สปสช 3 ชัยภูมิ
363 รัฐบาล 10983 โรงพยาบาลเนินสง่า สปสช 3 ชัยภูมิ
364 รัฐบาล 4007 โรงพยาบาลซับใหญ่ สปสช 3 ชัยภูมิ
365 รัฐบาล 10970 โรงพยาบาลบ้านเขวา้ สปสช 3 ชัยภูมิ
366 รัฐบาล 10971 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ สปสช 3 ชัยภูมิ
367 รัฐบาล 10972 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ สปสช 3 ชัยภูมิ
368 รัฐบาล 10976 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว สปสช 3 ชัยภูมิ
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369 รัฐบาล 14425 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ สกส

3
ชัยภูมิ

370 รัฐบาล 23977 ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองบัว สกส 3 ชัยภูมิ
371 รัฐบาล 24684 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ แห่งที่ 3 สกส
3

ชัยภูมิ

372 เอกชน 22454 โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ สกส 3 ชัยภูมิ ฟอกไต
373 เอกชน 23757 โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม สกส 3 ชัยภูมิ ฟอกไต
374 รัฐบาล 10872 โรงพยาบาลเสิงสาง สปสช 3 นครราชสีมา
375 รัฐบาล 10874 โรงพยาบาลบ้านเหล่ือม สปสช 3 นครราชสีมา
376 รัฐบาล 10875 โรงพยาบาลจกัราช สปสช 3 นครราชสีมา
377 รัฐบาล 10876 โรงพยาบาลโชคชัย สปสช 3 นครราชสีมา
378 รัฐบาล 10877 โรงพยาบาลด่านขุนทด สปสช 3 นครราชสีมา
379 รัฐบาล 10878 โรงพยาบาลโนนไทย สปสช 3 นครราชสีมา
380 รัฐบาล 10879 โรงพยาบาลโนนสูง สปสช 3 นครราชสีมา
381 รัฐบาล 10881 โรงพยาบาลบัวใหญ่ สปสช 3 นครราชสีมา
382 รัฐบาล 10883 โรงพยาบาลปักธงชัย สปสช 3 นครราชสีมา
383 รัฐบาล 10884 โรงพยาบาลพิมาย สปสช 3 นครราชสีมา
384 รัฐบาล 10886 โรงพยาบาลชุมพวง สปสช 3 นครราชสีมา
385 รัฐบาล 10887 โรงพยาบาลสูงเนิน สปสช 3 นครราชสีมา
386 รัฐบาล 10888 โรงพยาบาลขามทะเลสอ สปสช 3 นครราชสีมา
387 รัฐบาล 10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง สปสช 3 นครราชสีมา
388 รัฐบาล 11492 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา สกส 3 นครราชสีมา
389 รัฐบาล 11608 โรงพยาบาลล าทะเมนชัย สปสช 3 นครราชสีมา
390 รัฐบาล 12267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์

อนามัยที9่ นครราชสีมา สปสช
3

นครราชสีมา

391 รัฐบาล 12268 โรงพยาบาลจติเวชนครราชสีมา สกส 3 นครราชสีมา
392 รัฐบาล 14161 โรงพยาบาลกองบิน 1 สปสช 3 นครราชสีมา
393 รัฐบาล 22456 โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา สปสช
3

นครราชสีมา

394 รัฐบาล 23839 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา สปสช 3 นครราชสีมา
395 รัฐบาล 24060 โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี สปสช
3

นครราชสีมา

396 รัฐบาล 27839 โรงพยาบาลบัวลาย สกส 3 นครราชสีมา
397 รัฐบาล 27840 โรงพยาบาลสีดา สปสช 3 นครราชสีมา
398 รัฐบาล 27841 โรงพยาบาลเทพารักษ์ สกส 3 นครราชสีมา
399 รัฐบาล 10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สกส 3 นครราชสีมา
400 รัฐบาล 10871 โรงพยาบาลครบุรี สปสช 3 นครราชสีมา
401 รัฐบาล 10873 โรงพยาบาลคง สปสช 3 นครราชสีมา
402 รัฐบาล 10880 โรงพยาบาลขามสะแกแสง สปสช 3 นครราชสีมา
403 รัฐบาล 10882 โรงพยาบาลประทาย สปสช 3 นครราชสีมา
404 รัฐบาล 10885 โรงพยาบาลห้วยแถลง สปสช 3 นครราชสีมา
405 รัฐบาล 10889 โรงพยาบาลสีคิ ว สปสช 3 นครราชสีมา
406 รัฐบาล 10890 โรงพยาบาลปากช่องนานา สปสช 3 นครราชสีมา
407 รัฐบาล 10891 โรงพยาบาลหนองบุญมาก สปสช 3 นครราชสีมา
408 รัฐบาล 10893 โรงพยาบาลโนนแดง สปสช 3 นครราชสีมา
409 รัฐบาล 10894 โรงพยาบาลวงัน  าเขียว สปสช 3 นครราชสีมา
410 รัฐบาล 11602 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

 100 ปี เมืองยาง สปสช
3

นครราชสีมา

411 รัฐบาล 24692 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สปสช 3 นครราชสีมา
412 เอกชน 11885 โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท สกส 3 นครราชสีมา ฟอกไต
413 เอกชน 11888 โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี สกส 3 นครราชสีมา ฟอกไต
414 เอกชน 11891 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล สกส 3 นครราชสีมา ฟอกไต
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415 เอกชน 11897 โรงพยาบาลป.แพทย์ สกส 3 นครราชสีมา ฟอกไต
416 เอกชน 23928 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา สกส 3 นครราชสีมา ฟอกไต
417 รัฐบาล 10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สกส 3 บุรีรัมย์
418 รัฐบาล 10896 โรงพยาบาลกระสัง สปสช 3 บุรีรัมย์
419 รัฐบาล 10897 โรงพยาบาลนางรอง สกส 3 บุรีรัมย์
420 รัฐบาล 10898 โรงพยาบาลหนองกี่ สปสช 3 บุรีรัมย์
421 รัฐบาล 10899 โรงพยาบาลละหานทราย สปสช 3 บุรีรัมย์
422 รัฐบาล 10900 โรงพยาบาลประโคนชัย สปสช 3 บุรีรัมย์
423 รัฐบาล 10902 โรงพยาบาลพุทไธสง สปสช 3 บุรีรัมย์
424 รัฐบาล 10905 โรงพยาบาลสตึก สปสช 3 บุรีรัมย์
425 รัฐบาล 10906 โรงพยาบาลปะค า สปสช 3 บุรีรัมย์
426 รัฐบาล 10909 โรงพยาบาลพลับพลาชัย สปสช 3 บุรีรัมย์
427 รัฐบาล 10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ สปสช 3 บุรีรัมย์
428 รัฐบาล 10912 โรงพยาบาลช านิ สปสช 3 บุรีรัมย์
429 รัฐบาล 10913 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ สปสช 3 บุรีรัมย์
430 รัฐบาล 10914 โรงพยาบาลโนนดินแดง สปสช 3 บุรีรัมย์
431 รัฐบาล 11493 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจา้พระยา

มหากษัตริย์ศึก สปสช
3

บุรีรัมย์

432 รัฐบาล 23578 โรงพยาบาลแคนดง สปสช 3 บุรีรัมย์
433 รัฐบาล 10895 โรงพยาบาลคูเมือง สปสช 3 บุรีรัมย์
434 รัฐบาล 10901 โรงพยาบาลบ้านกรวด สปสช 3 บุรีรัมย์
435 รัฐบาล 10904 โรงพยาบาลล าปลายมาศ สปสช 3 บุรีรัมย์
436 รัฐบาล 10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์ สปสช 3 บุรีรัมย์
437 รัฐบาล 10908 โรงพยาบาลหนองหงส์ สปสช 3 บุรีรัมย์
438 รัฐบาล 10910 โรงพยาบาลห้วยราช สปสช 3 บุรีรัมย์
439 รัฐบาล 11619 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สปสช 3 บุรีรัมย์
440 รัฐบาล 28020 โรงพยาบาลบ้านด่าน สปสช 3 บุรีรัมย์
441 เอกชน 11907 โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ สกส 3 บุรีรัมย์ ฟอกไต
442 รัฐบาล 10701 โรงพยาบาลยโสธร สกส 3 ยโสธร
443 รัฐบาล 10963 โรงพยาบาลทรายมูล สปสช 3 ยโสธร
444 รัฐบาล 10964 โรงพยาบาลกุดชุม สปสช 3 ยโสธร
445 รัฐบาล 10965 โรงพยาบาลค าเขือ่นแก้ว สปสช 3 ยโสธร
446 รัฐบาล 10966 โรงพยาบาลป่าติ ว สปสช 3 ยโสธร
447 รัฐบาล 10967 โรงพยาบาลมหาชนะชัย สปสช 3 ยโสธร
448 รัฐบาล 10968 โรงพยาบาลค้อวงั สปสช 3 ยโสธร
449 รัฐบาล 10969 โรงพยาบาลไทยเจริญ สปสช 3 ยโสธร
450 รัฐบาล 11444 โรงพยาบาลเลิงนกทา สปสช 3 ยโสธร
451 เอกชน 23208 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง สกส
3

ยโสธร ฟอกไต

452 รัฐบาล 10700 โรงพยาบาลศรีสะเกษ สกส 3 ศรีสะเกษ
453 รัฐบาล 10928 โรงพยาบาลกันทรารมย์ สปสช 3 ศรีสะเกษ
454 รัฐบาล 10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สปสช 3 ศรีสะเกษ
455 รัฐบาล 10930 โรงพยาบาลขุขันธ์ สปสช 3 ศรีสะเกษ
456 รัฐบาล 10931 โรงพยาบาลไพรบึง สปสช 3 ศรีสะเกษ
457 รัฐบาล 10932 โรงพยาบาลปรางค์กู่ สปสช 3 ศรีสะเกษ
458 รัฐบาล 10933 โรงพยาบาลขุนหาญ สปสช 3 ศรีสะเกษ
459 รัฐบาล 10935 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย สปสช 3 ศรีสะเกษ
460 รัฐบาล 10936 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ สปสช 3 ศรีสะเกษ
461 รัฐบาล 10937 โรงพยาบาลห้วยทับทัน สปสช 3 ศรีสะเกษ
462 รัฐบาล 10938 โรงพยาบาลโนนคูณ สปสช 3 ศรีสะเกษ
463 รัฐบาล 10939 โรงพยาบาลศรีรัตนะ สปสช 3 ศรีสะเกษ
464 รัฐบาล 10940 โรงพยาบาลวงัหิน สปสช 3 ศรีสะเกษ
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465 รัฐบาล 10941 โรงพยาบาลน  าเกลี ยง สปสช 3 ศรีสะเกษ
466 รัฐบาล 10942 โรงพยาบาลภูสิงห์ สปสช 3 ศรีสะเกษ
467 รัฐบาล 28015 โรงพยาบาลโพธิศ์รีสุวรรณ สปสช 3 ศรีสะเกษ
468 รัฐบาล 10927 โรงพยาบาลยางชุมน้อย สปสช 3 ศรีสะเกษ
469 รัฐบาล 10934 โรงพยาบาลราษีไศล สปสช 3 ศรีสะเกษ
470 รัฐบาล 10943 โรงพยาบาลเมืองจนัทร์ สปสช 3 ศรีสะเกษ
471 รัฐบาล 23125 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา สปสช
3

ศรีสะเกษ

472 รัฐบาล 28014 โรงพยาบาลพยุห์ สปสช 3 ศรีสะเกษ
473 รัฐบาล 28016 โรงพยาบาลศิลาลาด สปสช 3 ศรีสะเกษ
474 เอกชน 11913 โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ สกส 3 ศรีสะเกษ ฟอกไต
475 รัฐบาล 10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สกส
3

สระแก้ว

476 รัฐบาล 10866 โรงพยาบาลคลองหาด สปสช 3 สระแก้ว
477 รัฐบาล 10867 โรงพยาบาลตาพระยา สปสช 3 สระแก้ว
478 รัฐบาล 10869 โรงพยาบาลวฒันานคร สปสช 3 สระแก้ว
479 รัฐบาล 10870 โรงพยาบาลอรัญประเทศ สปสช 3 สระแก้ว
480 รัฐบาล 13817 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ สปสช 3 สระแก้ว
481 รัฐบาล 14689 โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท สปสช 3 สระแก้ว
482 รัฐบาล 14717 โรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราช

นครินทร์ สกส
3

สระแก้ว

483 รัฐบาล 28849 โรงพยาบาลวงัสมบูรณ์ สกส 3 สระแก้ว
484 รัฐบาล 28850 โรงพยาบาลโคกสูง สกส 3 สระแก้ว
485 รัฐบาล 10868 โรงพยาบาลวงัน  าเย็น สปสช 3 สระแก้ว
486 รัฐบาล 10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ สกส 3 สุรินทร์
487 รัฐบาล 10916 โรงพยาบาลท่าตูม สปสช 3 สุรินทร์
488 รัฐบาล 10917 โรงพยาบาลจอมพระ สปสช 3 สุรินทร์
489 รัฐบาล 10918 โรงพยาบาลปราสาท สปสช 3 สุรินทร์
490 รัฐบาล 10919 โรงพยาบาลกาบเชิง สปสช 3 สุรินทร์
491 รัฐบาล 10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี สปสช 3 สุรินทร์
492 รัฐบาล 10921 โรงพยาบาลสนม สปสช 3 สุรินทร์
493 รัฐบาล 10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ สปสช 3 สุรินทร์
494 รัฐบาล 10923 โรงพยาบาลสังขะ สปสช 3 สุรินทร์
495 รัฐบาล 10925 โรงพยาบาลส าโรงทาบ สปสช 3 สุรินทร์
496 รัฐบาล 10926 โรงพยาบาลบัวเชด สปสช 3 สุรินทร์
497 รัฐบาล 11494 โรงพยาบาลค่ายวรีวฒัน์โยธนิ สปสช 3 สุรินทร์
498 รัฐบาล 22302 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา สปสช
3

สุรินทร์

499 รัฐบาล 27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ สปสช 3 สุรินทร์
500 รัฐบาล 10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี สปสช 3 สุรินทร์
501 รัฐบาล 10924 โรงพยาบาลล าดวน สปสช 3 สุรินทร์
502 รัฐบาล 27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ สปสช 3 สุรินทร์
503 รัฐบาล 27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ สปสช 3 สุรินทร์
504 เอกชน 11908 โรงพยาบาลรวมแพทย(์หมออนันต์) สกส 3 สุรินทร์ ฟอกไต
505 รัฐบาล 10703 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ สกส 3 อ านาจเจริญ
506 รัฐบาล 10986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา สปสช 3 อ านาจเจริญ
507 รัฐบาล 10989 โรงพยาบาลหัวตะพาน สปสช 3 อ านาจเจริญ
508 รัฐบาล 10990 โรงพยาบาลลืออ านาจ สปสช 3 อ านาจเจริญ
509 รัฐบาล 10985 โรงพยาบาลชานุมาน สปสช 3 อ านาจเจริญ
510 รัฐบาล 10987 โรงพยาบาลพนา สปสช 3 อ านาจเจริญ
511 รัฐบาล 10988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม สปสช 3 อ านาจเจริญ
512 รัฐบาล 10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ สกส 3 อุบลราชธานี
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513 รัฐบาล 10945 โรงพยาบาลโขงเจยีม สปสช 3 อุบลราชธานี
514 รัฐบาล 10947 โรงพยาบาลเขมราฐ สปสช 3 อุบลราชธานี
515 รัฐบาล 10948 โรงพยาบาลนาจะหลวย สปสช 3 อุบลราชธานี
516 รัฐบาล 10949 โรงพยาบาลน  ายืน สปสช 3 อุบลราชธานี
517 รัฐบาล 10951 โรงพยาบาลตระการพืชผล สปสช 3 อุบลราชธานี
518 รัฐบาล 10952 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น สปสช 3 อุบลราชธานี
519 รัฐบาล 10953 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ สปสช 3 อุบลราชธานี
520 รัฐบาล 10956 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร สปสช 3 อุบลราชธานี
521 รัฐบาล 10958 โรงพยาบาลโพธิไ์ทร สปสช 3 อุบลราชธานี
522 รัฐบาล 10959 โรงพยาบาลส าโรง สปสช 3 อุบลราชธานี
523 รัฐบาล 11495 โรงพยาบาลกองบิน 21 สปสช 3 อุบลราชธานี
524 รัฐบาล 11496 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ สกส 3 อุบลราชธานี
525 รัฐบาล 12269 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สกส 3 อุบลราชธานี
526 รัฐบาล 12270 ศูนย์อนามัยที่  7 อุบลราชธานี สปสช 3 อุบลราชธานี
527 รัฐบาล 14201 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สกส 3 อุบลราชธานี
528 รัฐบาล 15078 ศูนย์สุขภาพวทิยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี

สปสช
3

อุบลราชธานี

529 รัฐบาล 21984 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลง
กรณ สปสช

3
อุบลราชธานี

530 รัฐบาล 24821 โรงพยาบาลนาเยีย สปสช 3 อุบลราชธานี
531 รัฐบาล 27967 โรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ์ สปสช 3 อุบลราชธานี
532 รัฐบาล 27968 โรงพยาบาลน  าขุน่ สปสช 3 อุบลราชธานี
533 รัฐบาล 27976 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก สปสช 3 อุบลราชธานี
534 รัฐบาล 10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ สปสช 3 อุบลราชธานี
535 รัฐบาล 10946 โรงพยาบาลเขือ่งใน สปสช 3 อุบลราชธานี
536 รัฐบาล 10950 โรงพยาบาลบุณฑริก สปสช 3 อุบลราชธานี
537 รัฐบาล 10954 โรงพยาบาลวารินช าราบ สปสช 3 อุบลราชธานี
538 รัฐบาล 10957 โรงพยาบาลตาลสุม สปสช 3 อุบลราชธานี
539 รัฐบาล 10960 โรงพยาบาลดอนมดแดง สปสช 3 อุบลราชธานี
540 รัฐบาล 10961 โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธานี สปสช 3 อุบลราชธานี
541 รัฐบาล 10962 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม สปสช 3 อุบลราชธานี
542 รัฐบาล 11443 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

สปสช
3

อุบลราชธานี

543 รัฐบาล 24032 โรงพยาบาลนาตาล สปสช 3 อุบลราชธานี
544 เอกชน 11918 โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า สกส 3 อุบลราชธานี ฟอกไต
545 เอกชน 11919 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี สกส 3 อุบลราชธานี ฟอกไต
546 เอกชน 11920 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี สกส 3 อุบลราชธานี ฟอกไต
547 เอกชน 40864 โรงพยาบาลสรรพสิทธิอ์ินเตอร์ สกส 3 อุบลราชธานี ฟอกไต
548 รัฐบาล 11030 โรงพยาบาลนาด้วง สปสช 4 เลย
549 รัฐบาล 11033 โรงพยาบาลนาแห้ว สปสช 4 เลย
550 รัฐบาล 11036 โรงพยาบาลวงัสะพุง สปสช 4 เลย
551 รัฐบาล 11038 โรงพยาบาลภูหลวง สปสช 4 เลย
552 รัฐบาล 11039 โรงพยาบาลผาขาว สปสช 4 เลย
553 รัฐบาล 11502 โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก สปสช 4 เลย
554 รัฐบาล 14133 โรงพยาบาลเอราวณั สปสช 4 เลย
555 รัฐบาล 14644 โรงพยาบาลจติเวชเลยราชนครินทร์ สกส 4 เลย
556 รัฐบาล 28861 โรงพยาบาลหนองหิน สปสช 4 เลย
557 รัฐบาล 10705 โรงพยาบาลเลย สกส 4 เลย
558 รัฐบาล 11031 โรงพยาบาลเชียงคาน สปสช 4 เลย
559 รัฐบาล 11032 โรงพยาบาลปากชม สปสช 4 เลย
560 รัฐบาล 11034 โรงพยาบาลภูเรือ สปสช 4 เลย
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561 รัฐบาล 11035 โรงพยาบาลท่าล่ี สปสช 4 เลย
562 รัฐบาล 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

สปสช
4

เลย

563 เอกชน 11955 โรงพยาบาลเมืองเลยราม สกส 4 เลย ฟอกไต
564 รัฐบาล 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สกส 4 กาฬสินธุ์
565 รัฐบาล 11077 โรงพยาบาลนามน สปสช 4 กาฬสินธุ์
566 รัฐบาล 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย สปสช 4 กาฬสินธุ์
567 รัฐบาล 11079 โรงพยาบาลร่องค า สปสช 4 กาฬสินธุ์
568 รัฐบาล 11081 โรงพยาบาลยางตลาด สปสช 4 กาฬสินธุ์
569 รัฐบาล 11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก สปสช 4 กาฬสินธุ์
570 รัฐบาล 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี สปสช 4 กาฬสินธุ์
571 รัฐบาล 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ สปสช 4 กาฬสินธุ์
572 รัฐบาล 28017 โรงพยาบาลนาคู สปสช 4 กาฬสินธุ์
573 รัฐบาล 28791 โรงพยาบาลสามชัย สกส 4 กาฬสินธุ์
574 รัฐบาล 11080 โรงพยาบาลเขาวง สปสช 4 กาฬสินธุ์
575 รัฐบาล 11084 โรงพยาบาลค าม่วง สปสช 4 กาฬสินธุ์
576 รัฐบาล 11085 โรงพยาบาลท่าคันโท สปสช 4 กาฬสินธุ์
577 รัฐบาล 11088 โรงพยาบาลห้วยผึ ง สปสช 4 กาฬสินธุ์
578 รัฐบาล 11449 โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ สกส 4 กาฬสินธุ์
579 รัฐบาล 28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย สกส 4 กาฬสินธุ์
580 รัฐบาล 28790 โรงพยาบาลดอนจาน สปสช 4 กาฬสินธุ์
581 รัฐบาล 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง สปสช 4 ขอนแก่น
582 รัฐบาล 10996 โรงพยาบาลพระยืน สปสช 4 ขอนแก่น
583 รัฐบาล 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ สปสช 4 ขอนแก่น
584 รัฐบาล 10998 โรงพยาบาลชุมแพ สปสช 4 ขอนแก่น
585 รัฐบาล 10999 โรงพยาบาลสีชมพู สปสช 4 ขอนแก่น
586 รัฐบาล 11004 โรงพยาบาลพล สปสช 4 ขอนแก่น
587 รัฐบาล 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ สปสช 4 ขอนแก่น
588 รัฐบาล 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี สปสช 4 ขอนแก่น
589 รัฐบาล 11010 โรงพยาบาลชนบท สปสช 4 ขอนแก่น
590 รัฐบาล 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง สปสช 4 ขอนแก่น
591 รัฐบาล 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน สปสช 4 ขอนแก่น
592 รัฐบาล 11497 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร สกส 4 ขอนแก่น
593 รัฐบาล 12272 โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่น สกส 4 ขอนแก่น
594 รัฐบาล 12273 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สปสช 4 ขอนแก่น
595 รัฐบาล 12275 โรงพยาบาลสิรินธร จงัหวดัขอนแก่น สกส 4 ขอนแก่น
596 รัฐบาล 13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น สกส 4 ขอนแก่น
597 รัฐบาล 14584 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น สกส
4

ขอนแก่น

598 รัฐบาล 77649 โรงพยาบาลหนองนาค า สกส 4 ขอนแก่น
599 รัฐบาล 77650 โรงพยาบาลเวยีงเก่า สกส 4 ขอนแก่น
600 รัฐบาล 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น สกส 4 ขอนแก่น
601 รัฐบาล 11000 โรงพยาบาลน  าพอง สปสช 4 ขอนแก่น
602 รัฐบาล 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ สปสช 4 ขอนแก่น
603 รัฐบาล 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ สปสช 4 ขอนแก่น
604 รัฐบาล 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย สปสช 4 ขอนแก่น
605 รัฐบาล 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย สปสช 4 ขอนแก่น
606 รัฐบาล 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง สปสช 4 ขอนแก่น
607 รัฐบาล 11008 โรงพยาบาลภูเวยีง สปสช 4 ขอนแก่น
608 รัฐบาล 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

สปสช
4

ขอนแก่น

609 รัฐบาล 14132 โรงพยาบาลซ าสูง สปสช 4 ขอนแก่น
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610 รัฐบาล 14196 โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น สปสช 4 ขอนแก่น
611 รัฐบาล 15270 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น สปสช 4 ขอนแก่น
612 รัฐบาล 24746 สถาบันสุขภาพจติเด็ก ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ สปสช
4

ขอนแก่น

613 รัฐบาล 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิช์ัย สปสช 4 ขอนแก่น
614 เอกชน 11935 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ สกส 4 ขอนแก่น ฟอกไต
615 เอกชน 11936 โรงพยาบาลขอนแก่น ราม สกส 4 ขอนแก่น ฟอกไต
616 เอกชน 31156 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น สกส 4 ขอนแก่น ฟอกไต
617 รัฐบาล 10711 โรงพยาบาลนครพนม สกส 4 นครพนม
618 รัฐบาล 11105 โรงพยาบาลท่าอุเทน สปสช 4 นครพนม
619 รัฐบาล 11106 โรงพยาบาลบ้านแพง สปสช 4 นครพนม
620 รัฐบาล 11108 โรงพยาบาลเรณูนคร สปสช 4 นครพนม
621 รัฐบาล 11109 โรงพยาบาลนาแก สปสช 4 นครพนม
622 รัฐบาล 11111 โรงพยาบาลนาหวา้ สปสช 4 นครพนม
623 รัฐบาล 11451 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุ

พนม สปสช
4

นครพนม

624 รัฐบาล 11506 โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง สปสช 4 นครพนม
625 รัฐบาล 12277 โรงพยาบาลจติเวชนครพนมราช

นครินทร์ สกส
4

นครพนม

626 รัฐบาล 11104 โรงพยาบาลปลาปาก สปสช 4 นครพนม
627 รัฐบาล 11107 โรงพยาบาลนาทม สปสช 4 นครพนม
628 รัฐบาล 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม สปสช 4 นครพนม
629 รัฐบาล 11112 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สปสช 4 นครพนม
630 รัฐบาล 40840 โรงพยาบาลวงัยาง สปสช 4 นครพนม
631 รัฐบาล 11040 โรงพยาบาลบึงกาฬ สปสช 4 บึงกาฬ
632 รัฐบาล 11043 โรงพยาบาลโซ่พิสัย สปสช 4 บึงกาฬ
633 รัฐบาล 11046 โรงพยาบาลเซกา สปสช 4 บึงกาฬ
634 รัฐบาล 11048 โรงพยาบาลบึงโขงหลง สปสช 4 บึงกาฬ
635 รัฐบาล 11049 โรงพยาบาลศรีวไิล สปสช 4 บึงกาฬ
636 รัฐบาล 11041 โรงพยาบาลพรเจริญ สปสช 4 บึงกาฬ
637 รัฐบาล 11047 โรงพยาบาลปากคาด สปสช 4 บึงกาฬ
638 รัฐบาล 11050 โรงพยาบาลบุ่งคล้า สปสช 4 บึงกาฬ
639 รัฐบาล 10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม สกส 4 มหาสารคาม
640 รัฐบาล 11051 โรงพยาบาลแกด า สปสช 4 มหาสารคาม
641 รัฐบาล 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย สปสช 4 มหาสารคาม
642 รัฐบาล 11053 โรงพยาบาลกันทรวชิัย สปสช 4 มหาสารคาม
643 รัฐบาล 11054 โรงพยาบาลเชียงยืน สปสช 4 มหาสารคาม
644 รัฐบาล 11055 โรงพยาบาลบรบือ สปสช 4 มหาสารคาม
645 รัฐบาล 11058 โรงพยาบาลวาปีปทุม สปสช 4 มหาสารคาม
646 รัฐบาล 22953 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม

สปสช
4

มหาสารคาม

647 รัฐบาล 28843 โรงพยาบาลชืน่ชม สกส 4 มหาสารคาม
648 รัฐบาล 11056 โรงพยาบาลนาเชือก สปสช 4 มหาสารคาม
649 รัฐบาล 11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สปสช 4 มหาสารคาม
650 รัฐบาล 11059 โรงพยาบาลนาดูน สปสช 4 มหาสารคาม
651 รัฐบาล 11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช สปสช 4 มหาสารคาม
652 รัฐบาล 24704 โรงพยาบาลกุดรัง สกส 4 มหาสารคาม
653 เอกชน 24674 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์

เนชัน่แนล สกส
4

มหาสารคาม ฟอกไต

654 รัฐบาล 10712 โรงพยาบาลมุกดาหาร สกส 4 มุกดาหาร
655 รัฐบาล 11113 โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย สปสช 4 มุกดาหาร
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656 รัฐบาล 11114 โรงพยาบาลดอนตาล สปสช 4 มุกดาหาร
657 รัฐบาล 11115 โรงพยาบาลดงหลวง สปสช 4 มุกดาหาร
658 รัฐบาล 11116 โรงพยาบาลค าชะอี สปสช 4 มุกดาหาร
659 รัฐบาล 11117 โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ สปสช 4 มุกดาหาร
660 รัฐบาล 11118 โรงพยาบาลหนองสูง สปสช 4 มุกดาหาร
661 เอกชน 11974 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชัน่

แนล สกส
4

มุกดาหาร ฟอกไต

662 รัฐบาล 10708 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สกส 4 ร้อยเอ็ด
663 รัฐบาล 11061 โรงพยาบาลเกษตรวสัิย สปสช 4 ร้อยเอ็ด
664 รัฐบาล 11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ สปสช 4 ร้อยเอ็ด
665 รัฐบาล 11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สปสช 4 ร้อยเอ็ด
666 รัฐบาล 11064 โรงพยาบาลธวชับุรี สปสช 4 ร้อยเอ็ด
667 รัฐบาล 11065 โรงพยาบาลพนมไพร สปสช 4 ร้อยเอ็ด
668 รัฐบาล 11066 โรงพยาบาลโพนทอง สปสช 4 ร้อยเอ็ด
669 รัฐบาล 11067 โรงพยาบาลโพธิช์ัย สปสช 4 ร้อยเอ็ด
670 รัฐบาล 11068 โรงพยาบาลหนองพอก สปสช 4 ร้อยเอ็ด
671 รัฐบาล 11069 โรงพยาบาลเสลภูมิ สปสช 4 ร้อยเอ็ด
672 รัฐบาล 11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ สปสช 4 ร้อยเอ็ด
673 รัฐบาล 11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง สปสช 4 ร้อยเอ็ด
674 รัฐบาล 11072 โรงพยาบาลโพนทราย สปสช 4 ร้อยเอ็ด
675 รัฐบาล 11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ สปสช 4 ร้อยเอ็ด
676 รัฐบาล 11074 โรงพยาบาลเมยวดี สปสช 4 ร้อยเอ็ด
677 รัฐบาล 11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ สปสช 4 ร้อยเอ็ด
678 รัฐบาล 11076 โรงพยาบาลจงัหาร สปสช 4 ร้อยเอ็ด
679 รัฐบาล 11504 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจฬุาโลก สกส
4

ร้อยเอ็ด

680 รัฐบาล 27988 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง สปสช 4 ร้อยเอ็ด
681 รัฐบาล 27989 โรงพยาบาลเชียงขวญั สปสช 4 ร้อยเอ็ด
682 รัฐบาล 27990 โรงพยาบาลหนองฮี สปสช 4 ร้อยเอ็ด
683 เอกชน 11963 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี สกส 4 ร้อยเอ็ด ฟอกไต
684 เอกชน 11964 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จรีุเวช สกส 4 ร้อยเอ็ด ฟอกไต
685 รัฐบาล 10710 โรงพยาบาลสกลนคร สกส 4 สกลนคร
686 รัฐบาล 11089 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สปสช 4 สกลนคร
687 รัฐบาล 11091 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ันอาจาโร สปสช 4 สกลนคร
688 รัฐบาล 11095 โรงพยาบาลวานรนิวาส สปสช 4 สกลนคร
689 รัฐบาล 11097 โรงพยาบาลบ้านม่วง สปสช 4 สกลนคร
690 รัฐบาล 11099 โรงพยาบาลส่องดาว สปสช 4 สกลนคร
691 รัฐบาล 11100 โรงพยาบาลเต่างอย สปสช 4 สกลนคร
692 รัฐบาล 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สปสช 4 สกลนคร
693 รัฐบาล 11102 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สปสช 4 สกลนคร
694 รัฐบาล 11103 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สปสช 4 สกลนคร
695 รัฐบาล 11450 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวา่ง

แดนดิน สปสช
4

สกลนคร

696 รัฐบาล 11505 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา สกส 4 สกลนคร
697 รัฐบาล 24976 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

สกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท สกส
4

สกลนคร

698 รัฐบาล 11090 โรงพยาบาลกุดบาก สปสช 4 สกลนคร
699 รัฐบาล 11092 โรงพยาบาลพังโคน สปสช 4 สกลนคร
700 รัฐบาล 11093 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สปสช 4 สกลนคร
701 รัฐบาล 11094 โรงพยาบาลนิคมน  าอูน สปสช 4 สกลนคร
702 รัฐบาล 11096 โรงพยาบาลค าตากล้า สปสช 4 สกลนคร
703 รัฐบาล 11098 โรงพยาบาลอากาศอ านวย สปสช 4 สกลนคร
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704 รัฐบาล 21323 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร
สปสช

4
สกลนคร

705 รัฐบาล 11044 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ สปสช 4 หนองคาย
706 รัฐบาล 11045 โรงพยาบาลสังคม สปสช 4 หนองคาย
707 รัฐบาล 28811 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ สปสช 4 หนองคาย
708 รัฐบาล 10706 โรงพยาบาลหนองคาย สกส 4 หนองคาย
709 รัฐบาล 11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย สปสช 4 หนองคาย
710 รัฐบาล 11448 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สกส 4 หนองคาย
711 รัฐบาล 21356 โรงพยาบาลสระใคร สปสช 4 หนองคาย
712 รัฐบาล 28778 โรงพยาบาลโพธิต์าก สปสช 4 หนองคาย
713 รัฐบาล 28815 โรงพยาบาลรัตนวาปี สปสช 4 หนองคาย
714 เอกชน 11956 โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย สกส 4 หนองคาย ฟอกไต
715 เอกชน 11957 โรงพยาบาลหนองคาย-วฒันา สกส 4 หนองคาย ฟอกไต
716 เอกชน 14558 โรงพยาบาลพิสัยเวช สกส 4 หนองคาย ฟอกไต
717 รัฐบาล 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง สปสช 4 หนองบัวล าภู
718 รัฐบาล 10994 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา สปสช 4 หนองบัวล าภู
719 รัฐบาล 23367 โรงพยาบาลนาวงัเฉลิมพระเกียรติ 80

 พรรษา สปสช
4

หนองบัวล าภู

720 รัฐบาล 10704 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู สกส 4 หนองบัวล าภู
721 รัฐบาล 10991 โรงพยาบาลนากลาง สปสช 4 หนองบัวล าภู
722 รัฐบาล 10992 โรงพยาบาลโนนสัง สปสช 4 หนองบัวล าภู
723 รัฐบาล 10671 โรงพยาบาลอุดรธานี สกส 4 อุดรธานี
724 รัฐบาล 11013 โรงพยาบาลกุดจบั สปสช 4 อุดรธานี
725 รัฐบาล 11014 โรงพยาบาลหนองววัซอ สปสช 4 อุดรธานี
726 รัฐบาล 11015 โรงพยาบาลกุมภวาปี สปสช 4 อุดรธานี
727 รัฐบาล 11017 โรงพยาบาลโนนสะอาด สปสช 4 อุดรธานี
728 รัฐบาล 11018 โรงพยาบาลหนองหาน สปสช 4 อุดรธานี
729 รัฐบาล 11020 โรงพยาบาลไชยวาน สปสช 4 อุดรธานี
730 รัฐบาล 11021 โรงพยาบาลศรีธาตุ สปสช 4 อุดรธานี
731 รัฐบาล 11022 โรงพยาบาลวงัสามหมอ สปสช 4 อุดรธานี
732 รัฐบาล 11023 โรงพยาบาลบ้านผือ สปสช 4 อุดรธานี
733 รัฐบาล 11025 โรงพยาบาลเพ็ญ สปสช 4 อุดรธานี
734 รัฐบาล 11026 โรงพยาบาลสร้างคอม สปสช 4 อุดรธานี
735 รัฐบาล 11027 โรงพยาบาลหนองแสง สปสช 4 อุดรธานี
736 รัฐบาล 11028 โรงพยาบาลนายูง สปสช 4 อุดรธานี
737 รัฐบาล 11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง สปสช 4 อุดรธานี
738 รัฐบาล 11499 โรงพยาบาลกองบิน 23 สปสช 4 อุดรธานี
739 รัฐบาล 12276 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี สกส 4 อุดรธานี
740 รัฐบาล 12418 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร

อุดรธานี (โรงพยาบาลเทศบาลนคร
อุดรธาน)ี

สปสช
4

อุดรธานี

741 รัฐบาล 23951 โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี สปสช 4 อุดรธานี
742 รัฐบาล 25058 โรงพยาบาลกูแ่ก้ว สปสช 4 อุดรธานี
743 รัฐบาล 25059 โรงพยาบาลประจกัษ์ศิลปาคม สปสช 4 อุดรธานี
744 รัฐบาล 11016 โรงพยาบาลห้วยเกิ ง สปสช 4 อุดรธานี
745 รัฐบาล 11019 โรงพยาบาลทุ่งฝน สปสช 4 อุดรธานี
746 รัฐบาล 11024 โรงพยาบาลน  าโสม สปสช 4 อุดรธานี
747 รัฐบาล 11029 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ สปสช 4 อุดรธานี
748 รัฐบาล 11501 โรงพยาบาลค่ายประจกัษ์ศิลปาคม สกส 4 อุดรธานี
749 เอกชน 11939 โรงพยาบาลนอร์ทอิสเทอร์น-วฒันา สกส 4 อุดรธานี ฟอกไต
750 เอกชน 11952 โรงพยาบาลเอกอุดร สกส 4 อุดรธานี ฟอกไต
751 เอกชน 11953 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร สกส 4 อุดรธานี ฟอกไต



หมายเหตุ
สถานพยาบาลเอกสชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามกลุม่โรคเฉพาะ

จังหวัด
หน่วยงาน
ที่ส่งเบกิ

ส่วนกลาง
/สนง.คลังเขต

 ล าดับ
ประเภท

สถานพยาบาล รหัส
สถานพยาบาล

ชือ่สถานพยาบาล

752 รัฐบาล 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ สกส 5 เชียงใหม่
753 รัฐบาล 11119 โรงพยาบาลจอมทอง สปสช 5 เชียงใหม่
754 รัฐบาล 11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สปสช
5

เชียงใหม่

755 รัฐบาล 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว สปสช 5 เชียงใหม่
756 รัฐบาล 11123 โรงพยาบาลแม่แตง สปสช 5 เชียงใหม่
757 รัฐบาล 11124 โรงพยาบาลสะเมิง สปสช 5 เชียงใหม่
758 รัฐบาล 11125 โรงพยาบาลฝาง สปสช 5 เชียงใหม่
759 รัฐบาล 11127 โรงพยาบาลพร้าว สปสช 5 เชียงใหม่
760 รัฐบาล 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง สกส 5 เชียงใหม่
761 รัฐบาล 11129 โรงพยาบาลสันก าแพง สปสช 5 เชียงใหม่
762 รัฐบาล 11131 โรงพยาบาลหางดง สปสช 5 เชียงใหม่
763 รัฐบาล 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า สปสช 5 เชียงใหม่
764 รัฐบาล 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย สปสช 5 เชียงใหม่
765 รัฐบาล 11135 โรงพยาบาลสารภี สปสช 5 เชียงใหม่
766 รัฐบาล 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ สปสช 5 เชียงใหม่
767 รัฐบาล 11139 โรงพยาบาลแม่ออน สปสช 5 เชียงใหม่
768 รัฐบาล 11507 โรงพยาบาลกองบิน 41 สปสช 5 เชียงใหม่
769 รัฐบาล 11508 โรงพยาบาลค่ายกาวลิะ เชียงใหม่ สกส 5 เชียงใหม่
770 รัฐบาล 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ สปสช 5 เชียงใหม่
771 รัฐบาล 12279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์

อนามัยที1่ เชียงใหม่ สปสช
5

เชียงใหม่

772 รัฐบาล 12280 โรงพยาบาลสวนปรุง สกส 5 เชียงใหม่
773 รัฐบาล 12281 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สปสช 5 เชียงใหม่
774 รัฐบาล 13775 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 

(สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) สกส
5

เชียงใหม่

775 รัฐบาล 13780 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สกส 5 เชียงใหม่
776 รัฐบาล 13785 โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ สปสช 5 เชียงใหม่
777 รัฐบาล 14465 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ สปสช 5 เชียงใหม่
778 รัฐบาล 14922 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สปสช 5 เชียงใหม่
779 รัฐบาล 23736 โรงพยาบาลวดัจนัทร์เฉลิมพระเกียรติ

 80 พรรษา สปสช
5

เชียงใหม่

780 รัฐบาล 24706 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบล
หนองป่าคร่ัง สปสช

5
เชียงใหม่

781 รัฐบาล 5889 โรงพยาบาลชุมชนต าบลดอกแก้ว สปสช 5 เชียงใหม่
782 รัฐบาล 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด สปสช 5 เชียงใหม่
783 รัฐบาล 11126 โรงพยาบาลแม่อาย สปสช 5 เชียงใหม่
784 รัฐบาล 11130 โรงพยาบาลสันทราย สปสช 5 เชียงใหม่
785 รัฐบาล 11132 โรงพยาบาลฮอด สปสช 5 เชียงใหม่
786 รัฐบาล 11136 โรงพยาบาลเวยีงแหง สปสช 5 เชียงใหม่
787 รัฐบาล 11138 โรงพยาบาลแม่วาง สปสช 5 เชียงใหม่
788 รัฐบาล 11978 โรงพยาบาลดารารัศมี สปสช 5 เชียงใหม่
789 เอกชน 11980 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สกส 5 เชียงใหม่ ฟอกไต
790 เอกชน 11991 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ สกส 5 เชียงใหม่ ฟอกไต
791 เอกชน 11994 โรงพยาบาลเทพปัญญา สกส 5 เชียงใหม่ ฟอกไต
792 เอกชน 14636 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม สกส 5 เชียงใหม่ ฟอกไต
793 เอกชน 14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่

 ฮอสพิทอล สกส
5

เชียงใหม่ ฟอกไต

794 เอกชน 40540 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ สกส 5 เชียงใหม่ ฟอกไต
795 รัฐบาล 10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สกส 5 เชียงราย
796 รัฐบาล 11189 โรงพยาบาลเทิง สปสช 5 เชียงราย
797 รัฐบาล 11191 โรงพยาบาลป่าแดด สปสช 5 เชียงราย
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798 รัฐบาล 11192 โรงพยาบาลแม่จนั สปสช 5 เชียงราย
799 รัฐบาล 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน สปสช 5 เชียงราย
800 รัฐบาล 11194 โรงพยาบาลแม่สาย สปสช 5 เชียงราย
801 รัฐบาล 11195 โรงพยาบาลแม่สรวย สปสช 5 เชียงราย
802 รัฐบาล 11196 โรงพยาบาลเวยีงป่าเป้า สปสช 5 เชียงราย
803 รัฐบาล 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สปสช 5 เชียงราย
804 รัฐบาล 11202 โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง สปสช 5 เชียงราย
805 รัฐบาล 11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียง

ของ สกส
5

เชียงราย

806 รัฐบาล 15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร สปสช 5 เชียงราย
807 รัฐบาล 23429 โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง สปสช 5 เชียงราย
808 รัฐบาล 28823 โรงพยาบาลดอยหลวง สปสช 5 เชียงราย
809 รัฐบาล 11190 โรงพยาบาลพาน สปสช 5 เชียงราย
810 รัฐบาล 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย สปสช 5 เชียงราย
811 รัฐบาล 11198 โรงพยาบาลเวยีงแก่น สปสช 5 เชียงราย
812 รัฐบาล 11199 โรงพยาบาลขุนตาล สปสช 5 เชียงราย
813 รัฐบาล 11201 โรงพยาบาลแม่ลาว สปสช 5 เชียงราย
814 รัฐบาล 14933 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช สกส 5 เชียงราย
815 เอกชน 12024 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค สกส 5 เชียงราย ฟอกไต
816 เอกชน 12026 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สกส 5 เชียงราย ฟอกไต
817 รัฐบาล 10715 โรงพยาบาลแพร่ สกส 5 แพร่
818 รัฐบาล 11166 โรงพยาบาลร้องกวาง สปสช 5 แพร่
819 รัฐบาล 11167 โรงพยาบาลลอง สปสช 5 แพร่
820 รัฐบาล 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น สปสช 5 แพร่
821 รัฐบาล 11170 โรงพยาบาลสอง สปสช 5 แพร่
822 รัฐบาล 11171 โรงพยาบาลวงัชิ น สปสช 5 แพร่
823 รัฐบาล 11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ สปสช 5 แพร่
824 รัฐบาล 11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย สปสช 5 แพร่
825 เอกชน 12011 โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน สกส 5 แพร่ ฟอกไต
826 เอกชน 22343 โรงพยาบาลแพร่-ราม สกส 5 แพร่ ฟอกไต
827 รัฐบาล 10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สกส 5 แม่ฮ่องสอน
828 รัฐบาล 11204 โรงพยาบาลปาย สปสช 5 แม่ฮ่องสอน
829 รัฐบาล 11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง สปสช 5 แม่ฮ่องสอน
830 รัฐบาล 11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย สปสช 5 แม่ฮ่องสอน
831 รัฐบาล 11207 โรงพยาบาลสบเมย สปสช 5 แม่ฮ่องสอน
832 รัฐบาล 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า สปสช 5 แม่ฮ่องสอน
833 รัฐบาล 14197 โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน สปสช 5 แม่ฮ่องสอน
834 รัฐบาล 11203 โรงพยาบาลขุนยวม สปสช 5 แม่ฮ่องสอน
835 รัฐบาล 10716 โรงพยาบาลน่าน สกส 5 น่าน
836 รัฐบาล 11173 โรงพยาบาลแม่จริม สปสช 5 น่าน
837 รัฐบาล 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง สปสช 5 น่าน
838 รัฐบาล 11176 โรงพยาบาลท่าวงัผา สปสช 5 น่าน
839 รัฐบาล 11177 โรงพยาบาลเวยีงสา สปสช 5 น่าน
840 รัฐบาล 11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง สปสช 5 น่าน
841 รัฐบาล 11180 โรงพยาบาลนาหมืน่ สปสช 5 น่าน
842 รัฐบาล 11181 โรงพยาบาลสันติสุข สปสช 5 น่าน
843 รัฐบาล 11183 โรงพยาบาลสองแคว สปสช 5 น่าน
844 รัฐบาล 11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ น่าน สปสช 5 น่าน
845 รัฐบาล 11175 โรงพยาบาลนาน้อย สปสช 5 น่าน
846 รัฐบาล 11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง สปสช 5 น่าน
847 รัฐบาล 11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ สปสช 5 น่าน
848 รัฐบาล 11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว สปสช 5 น่าน
849 รัฐบาล 11510 โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ สปสช 5 น่าน
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850 รัฐบาล 25017 โรงพยาบาลภูเพียง สปสช 5 น่าน
851 รัฐบาล 10717 โรงพยาบาลพะเยา สกส 5 พะเยา
852 รัฐบาล 10718 โรงพยาบาลเชียงค า สกส 5 พะเยา
853 รัฐบาล 11184 โรงพยาบาลจนุ สปสช 5 พะเยา
854 รัฐบาล 11186 โรงพยาบาลดอกค าใต้ สปสช 5 พะเยา
855 รัฐบาล 11187 โรงพยาบาลปง สปสช 5 พะเยา
856 รัฐบาล 11188 โรงพยาบาลแม่ใจ สปสช 5 พะเยา
857 รัฐบาล 15140 โรงพยาบาลค่ายขุนเจอืงธรรมิกราช สปสช 5 พะเยา
858 รัฐบาล 11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน สปสช 5 พะเยา
859 เอกชน 12020 โรงพยาบาลพะเยาราม สกส 5 พะเยา ฟอกไต
860 รัฐบาล 10672 โรงพยาบาลล าปาง สกส 5 ล าปาง
861 รัฐบาล 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ สปสช 5 ล าปาง
862 รัฐบาล 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม สปสช 5 ล าปาง
863 รัฐบาล 11149 โรงพยาบาลงาว สปสช 5 ล าปาง
864 รัฐบาล 11150 โรงพยาบาลแจห้่ม สปสช 5 ล าปาง
865 รัฐบาล 11151 โรงพยาบาลวงัเหนือ สปสช 5 ล าปาง
866 รัฐบาล 11152 โรงพยาบาลเถิน สปสช 5 ล าปาง
867 รัฐบาล 11153 โรงพยาบาลแม่พริก สปสช 5 ล าปาง
868 รัฐบาล 11154 โรงพยาบาลแม่ทะ สปสช 5 ล าปาง
869 รัฐบาล 11155 โรงพยาบาลสบปราบ สปสช 5 ล าปาง
870 รัฐบาล 11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร สปสช 5 ล าปาง
871 รัฐบาล 11157 โรงพยาบาลเมืองปาน สปสช 5 ล าปาง
872 รัฐบาล 11512 โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี สกส 5 ล าปาง
873 รัฐบาล 12283 โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง สกส 5 ล าปาง
874 รัฐบาล 11147 โรงพยาบาลเกาะคา สปสช 5 ล าปาง
875 เอกชน 12003 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม สกส 5 ล าปาง ฟอกไต
876 เอกชน 12005 โรงพยาบาลแวนแซนต์วร์ูด สกส 5 ล าปาง ฟอกไต
877 รัฐบาล 11140 โรงพยาบาลแม่ทา สปสช 5 ล าพูน
878 รัฐบาล 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง สปสช 5 ล าพูน
879 รัฐบาล 11142 โรงพยาบาลลี สปสช 5 ล าพูน
880 รัฐบาล 11144 โรงพยาบาลป่าซาง สปสช 5 ล าพูน
881 รัฐบาล 24956 โรงพยาบาลเวยีงหนองล่อง สปสช 5 ล าพูน
882 รัฐบาล 10714 โรงพยาบาลล าพูน สกส 5 ล าพูน
883 รัฐบาล 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง สปสช 5 ล าพูน
884 รัฐบาล 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ สปสช 5 ล าพูน
885 รัฐบาล 14433 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง

ล าพูน สปสช
5

ล าพูน

886 เอกชน 12000 โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล สกส 5 ล าพูน ฟอกไต
887 เอกชน 14555 โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน สกส 5 ล าพูน ฟอกไต
888 รัฐบาล 10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สกส 6 เพชรบูรณ์
889 รัฐบาล 11264 โรงพยาบาลชนแดน สปสช 6 เพชรบูรณ์
890 รัฐบาล 11265 โรงพยาบาลหล่มสัก สปสช 6 เพชรบูรณ์
891 รัฐบาล 11266 โรงพยาบาลวเิชียรบุรี สปสช 6 เพชรบูรณ์
892 รัฐบาล 11267 โรงพยาบาลศรีเทพ สปสช 6 เพชรบูรณ์
893 รัฐบาล 11268 โรงพยาบาลหนองไผ่ สปสช 6 เพชรบูรณ์
894 รัฐบาล 11269 โรงพยาบาลบึงสามพัน สปสช 6 เพชรบูรณ์
895 รัฐบาล 11270 โรงพยาบาลน  าหนาว สปสช 6 เพชรบูรณ์
896 รัฐบาล 11271 โรงพยาบาลวงัโป่ง สปสช 6 เพชรบูรณ์
897 รัฐบาล 11272 โรงพยาบาลเขาค้อ สปสช 6 เพชรบูรณ์
898 รัฐบาล 11457 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

สปสช
6

เพชรบูรณ์

899 รัฐบาล 11946 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง สปสช 6 เพชรบูรณ์
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900 เอกชน 12079 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ สกส 6 เพชรบูรณ์ ฟอกไต
901 รัฐบาล 10721 โรงพยาบาลก าแพงเพชร สกส 6 ก าแพงเพชร
902 รัฐบาล 11230 โรงพยาบาลคลองลาน สปสช 6 ก าแพงเพชร
903 รัฐบาล 11234 โรงพยาบาลลานกระบือ สปสช 6 ก าแพงเพชร
904 รัฐบาล 11236 โรงพยาบาลปางศิลาทอง สปสช 6 ก าแพงเพชร
905 รัฐบาล 14135 โรงพยาบาลบึงสามัคคี สปสช 6 ก าแพงเพชร
906 รัฐบาล 14341 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมือง

ก าแพงเพชร สปสช
6

ก าแพงเพชร

907 รัฐบาล 28010 โรงพยาบาลโกสัมพีนคร สปสช 6 ก าแพงเพชร
908 รัฐบาล 11228 โรงพยาบาลทุ่งโพธิท์ะเล สปสช 6 ก าแพงเพชร
909 รัฐบาล 11229 โรงพยาบาลไทรงาม สปสช 6 ก าแพงเพชร
910 รัฐบาล 11231 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี สปสช 6 ก าแพงเพชร
911 รัฐบาล 11232 โรงพยาบาลคลองขลุง สปสช 6 ก าแพงเพชร
912 รัฐบาล 11233 โรงพยาบาลพรานกระต่าย สปสช 6 ก าแพงเพชร
913 รัฐบาล 11235 โรงพยาบาลทรายทองวฒันา สปสช 6 ก าแพงเพชร
914 เอกชน 12050 โรงพยาบาลเอกชนเมืองก าแพง สกส 6 ก าแพงเพชร ฟอกไต
915 รัฐบาล 10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราช สกส
6

ตาก

916 รัฐบาล 10723 โรงพยาบาลแม่สอด สกส 6 ตาก
917 รัฐบาล 11238 โรงพยาบาลบ้านตาก สปสช 6 ตาก
918 รัฐบาล 11242 โรงพยาบาลพบพระ สปสช 6 ตาก
919 รัฐบาล 11516 โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ สกส 6 ตาก
920 รัฐบาล 11239 โรงพยาบาลสามเงา สปสช 6 ตาก
921 รัฐบาล 11240 โรงพยาบาลแม่ระมาด สปสช 6 ตาก
922 รัฐบาล 11241 โรงพยาบาลท่าสองยาง สปสช 6 ตาก
923 รัฐบาล 11243 โรงพยาบาลอุม้ผาง สปสช 6 ตาก
924 รัฐบาล 14929 คลินิกชุมชนอบอุน่เทศบาลนครแม่สอด

สปสช
6

ตาก

925 รัฐบาล 27443 โรงพยาบาลวงัเจา้ สปสช 6 ตาก
926 เอกชน 12055 โรงพยาบาลแม่สอด - ราม สกส 6 ตาก ฟอกไต
927 รัฐบาล 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สกส 6 นครสวรรค์
928 รัฐบาล 11209 โรงพยาบาลโกรกพระ สปสช 6 นครสวรรค์
929 รัฐบาล 11210 โรงพยาบาลชุมแสง สปสช 6 นครสวรรค์
930 รัฐบาล 11211 โรงพยาบาลหนองบัว สปสช 6 นครสวรรค์
931 รัฐบาล 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย สปสช 6 นครสวรรค์
932 รัฐบาล 11214 โรงพยาบาลตาคลี สปสช 6 นครสวรรค์
933 รัฐบาล 11216 โรงพยาบาลไพศาลี สปสช 6 นครสวรรค์
934 รัฐบาล 11219 โรงพยาบาลตากฟ้า สปสช 6 นครสวรรค์
935 รัฐบาล 11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ สปสช 6 นครสวรรค์
936 รัฐบาล 11513 โรงพยาบาลค่ายจริประวติั สกส 6 นครสวรรค์
937 รัฐบาล 11514 โรงพยาบาลกองบิน 4 กองพลบินที่ 3 สปสช 6 นครสวรรค์
938 รัฐบาล 14171 โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราช

นครินทร์ สกส
6

นครสวรรค์

939 รัฐบาล 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ สกส 6 นครสวรรค์
940 รัฐบาล 11213 โรงพยาบาลเก้าเลี ยว สปสช 6 นครสวรรค์
941 รัฐบาล 11215 โรงพยาบาลท่าตะโก สปสช 6 นครสวรรค์
942 รัฐบาล 11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี สปสช 6 นครสวรรค์
943 รัฐบาล 11218 โรงพยาบาลลาดยาว สปสช 6 นครสวรรค์
944 รัฐบาล 12284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์

อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ สปสช
6

นครสวรรค์

945 รัฐบาล 14335 คลินิกชุมชนอบอุน่เทศบาลเมืองชุมแสง
สกส

6
นครสวรรค์
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946 รัฐบาล 40749 โรงพยาบาลชุมตาบง สกส 6 นครสวรรค์
947 เอกชน 12033 โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ สกส 6 นครสวรรค์ ฟอกไต
948 เอกชน 12034 โรงพยาบาลปากน  าโพ 2 สกส 6 นครสวรรค์ ฟอกไต
949 เอกชน 12042 โรงพยาบาลร่มฉัตร สกส 6 นครสวรรค์ ฟอกไต
950 เอกชน 12044 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ สกส 6 นครสวรรค์ ฟอกไต
951 รัฐบาล 10726 โรงพยาบาลพิจติร สกส 6 พิจติร
952 รัฐบาล 11259 โรงพยาบาลโพธิป์ระทับช้าง สปสช 6 พิจติร
953 รัฐบาล 11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก สปสช 6 พิจติร
954 รัฐบาล 11261 โรงพยาบาลโพทะเล สปสช 6 พิจติร
955 รัฐบาล 27979 โรงพยาบาลบึงนาราง สปสช 6 พิจติร
956 รัฐบาล 27980 โรงพยาบาลดงเจริญ สปสช 6 พิจติร
957 รัฐบาล 11258 โรงพยาบาลวงัทรายพูน สปสช 6 พิจติร
958 รัฐบาล 11262 โรงพยาบาลสามง่าม สปสช 6 พิจติร
959 รัฐบาล 11263 โรงพยาบาลทับคล้อ สปสช 6 พิจติร
960 รัฐบาล 11456 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ตะพานหิน สกส
6

พิจติร

961 รัฐบาล 11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี สปสช 6 พิจติร
962 รัฐบาล 27978 โรงพยาบาลสากเหล็ก สปสช 6 พิจติร
963 เอกชน 12071 โรงพยาบาลสหเวช สกส 6 พิจติร ฟอกไต
964 เอกชน 23942 โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ สกส 6 พิจติร ฟอกไต
965 รัฐบาล 11251 โรงพยาบาลชาติตระการ สปสช 6 พิษณุโลก
966 รัฐบาล 11253 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม สปสช 6 พิษณุโลก
967 รัฐบาล 11254 โรงพยาบาลพรหมพิราม สปสช 6 พิษณุโลก
968 รัฐบาล 11255 โรงพยาบาลวดัโบสถ์ สปสช 6 พิษณุโลก
969 รัฐบาล 11256 โรงพยาบาลวงัทอง สปสช 6 พิษณุโลก
970 รัฐบาล 11257 โรงพยาบาลเนินมะปราง สปสช 6 พิษณุโลก
971 รัฐบาล 11455 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นคร

ไทย สปสช
6

พิษณุโลก

972 รัฐบาล 11517 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สกส

6
พิษณุโลก

973 รัฐบาล 11518 โรงพยาบาลกองบิน 46 สปสช 6 พิษณุโลก
974 รัฐบาล 14662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์

อนามัยที่ 2 พิษณุโลก สปสช
6

พิษณุโลก

975 รัฐบาล 14972 โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวร สกส 6 พิษณุโลก
976 รัฐบาล 10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช สกส 6 พิษณุโลก
977 รัฐบาล 11252 โรงพยาบาลบางระก า สปสช 6 พิษณุโลก
978 รัฐบาล 13744 วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จงัหวดัพิษณุโลก สกส
6

พิษณุโลก

979 รัฐบาล 15282 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
พิษณุโลก ประชาอุทิศ สปสช

6
พิษณุโลก

980 เอกชน 12063 โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง สกส

6
พิษณุโลก ฟอกไต

981 เอกชน 12064 สถานพยาบาลรังสีรักษาและเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ สกส

6
พิษณุโลก

โรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

982 เอกชน 12065 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก สกส 6 พิษณุโลก ฟอกไต
983 เอกชน 12067 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก สกส 6 พิษณุโลก ฟอกไต
984 เอกชน 12069 โรงพยาบาลพิษณุเวช สกส 6 พิษณุโลก ฟอกไต
985 รัฐบาล 10724 โรงพยาบาลสุโขทัย สกส 6 สุโขทัย
986 รัฐบาล 10725 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สกส 6 สุโขทัย
987 รัฐบาล 11244 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สปสช 6 สุโขทัย
988 รัฐบาล 11245 โรงพยาบาลคีรีมาศ สปสช 6 สุโขทัย
989 รัฐบาล 11246 โรงพยาบาลกงไกรลาศ สปสช 6 สุโขทัย
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990 รัฐบาล 11247 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สปสช 6 สุโขทัย
991 รัฐบาล 11248 โรงพยาบาลสวรรคโลก สปสช 6 สุโขทัย
992 รัฐบาล 11249 โรงพยาบาลศรีนคร สปสช 6 สุโขทัย
993 รัฐบาล 11250 โรงพยาบาลทุ่งเสล่ียม สปสช 6 สุโขทัย
994 เอกชน 12058 โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย สกส 6 สุโขทัย ฟอกไต
995 รัฐบาล 11158 โรงพยาบาลตรอน สปสช 6 อุตรดิตถ์
996 รัฐบาล 11161 โรงพยาบาลฟากท่า สปสช 6 อุตรดิตถ์
997 รัฐบาล 11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน สปสช 6 อุตรดิตถ์
998 รัฐบาล 11509 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สกส 6 อุตรดิตถ์
999 รัฐบาล 10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สกส 6 อุตรดิตถ์
1000 รัฐบาล 11159 โรงพยาบาลท่าปลา สปสช 6 อุตรดิตถ์
1001 รัฐบาล 11160 โรงพยาบาลน  าปาด สปสช 6 อุตรดิตถ์
1002 รัฐบาล 11162 โรงพยาบาลบ้านโคก สปสช 6 อุตรดิตถ์
1003 รัฐบาล 11163 โรงพยาบาลพิชัย สปสช 6 อุตรดิตถ์
1004 รัฐบาล 11164 โรงพยาบาลลับแล สปสช 6 อุตรดิตถ์
1005 รัฐบาล 11221 โรงพยาบาลทัพทัน สกส 6 อุทัยธานี
1006 รัฐบาล 11222 โรงพยาบาลสวา่งอารมณ์ สปสช 6 อุทัยธานี
1007 รัฐบาล 11223 โรงพยาบาลหนองฉาง สปสช 6 อุทัยธานี
1008 รัฐบาล 11226 โรงพยาบาลลานสัก สปสช 6 อุทัยธานี
1009 รัฐบาล 11227 โรงพยาบาลห้วยคต สปสช 6 อุทัยธานี
1010 รัฐบาล 10720 โรงพยาบาลอุทัยธานี สกส 6 อุทัยธานี
1011 รัฐบาล 11224 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง สปสช 6 อุทัยธานี
1012 รัฐบาล 11225 โรงพยาบาลบ้านไร่ สปสช 6 อุทัยธานี
1013 รัฐบาล 10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า สกส 7 เพชรบุรี
1014 รัฐบาล 11308 โรงพยาบาลเขาย้อย สปสช 7 เพชรบุรี
1015 รัฐบาล 11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง สปสช 7 เพชรบุรี
1016 รัฐบาล 11310 โรงพยาบาลชะอ า สปสช 7 เพชรบุรี
1017 รัฐบาล 11311 โรงพยาบาลท่ายาง สปสช 7 เพชรบุรี
1018 รัฐบาล 11312 โรงพยาบาลบ้านลาด สปสช 7 เพชรบุรี
1019 รัฐบาล 11313 โรงพยาบาลบ้านแหลม สปสช 7 เพชรบุรี
1020 รัฐบาล 11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน สปสช 7 เพชรบุรี
1021 รัฐบาล 11475 โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ สกส 7 เพชรบุรี
1022 รัฐบาล 28888 ศูนย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สปสช
7

เพชรบุรี

1023 เอกชน 12159 โรงพยาบาลเพชรรัชต์ สกส 7 เพชรบุรี ฟอกไต
1024 รัฐบาล 21948 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา สปสช
7

กาญจนบุรี

1025 รัฐบาล 14821 ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น สปสช

7
กาญจนบุรี

1026 เอกชน 12107 โรงพยาบาลธนกาญจน์ สกส 7 กาญจนบุรี ฟอกไต
1027 เอกชน 12110 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล สกส 7 กาญจนบุรี ฟอกไต
1028 รัฐบาล 10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สกส 7 กาญจนบุรี
1029 รัฐบาล 11278 โรงพยาบาลไทรโยค สปสช 7 กาญจนบุรี
1030 รัฐบาล 11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราช

รมณียเขต สปสช
7

กาญจนบุรี

1031 รัฐบาล 11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย สปสช 7 กาญจนบุรี
1032 รัฐบาล 11281 โรงพยาบาลท่ากระดาน สปสช 7 กาญจนบุรี
1033 รัฐบาล 11285 โรงพยาบาลเจา้คุณไพบูลย์ สปสช 7 กาญจนบุรี
1034 รัฐบาล 11288 โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สปสช 7 กาญจนบุรี
1035 รัฐบาล 11520 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ สกส 7 กาญจนบุรี
1036 รัฐบาล 14136 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวสัด์ิ สปสช 7 กาญจนบุรี
1037 รัฐบาล 10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ สกส 7 กาญจนบุรี
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1038 รัฐบาล 11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่
 19 สปสช

7
กาญจนบุรี

1039 รัฐบาล 11283 โรงพยาบาลทองผาภูมิ สปสช 7 กาญจนบุรี
1040 รัฐบาล 11284 โรงพยาบาลสังขละบุรี สปสช 7 กาญจนบุรี
1041 รัฐบาล 11286 โรงพยาบาลเลาขวญั สปสช 7 กาญจนบุรี
1042 รัฐบาล 11287 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี ย สปสช 7 กาญจนบุรี
1043 รัฐบาล 10679 โรงพยาบาลนครปฐม สกส 7 นครปฐม
1044 รัฐบาล 11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี สปสช 7 นครปฐม
1045 รัฐบาล 11299 โรงพยาบาลห้วยพลู สปสช 7 นครปฐม
1046 รัฐบาล 11300 โรงพยาบาลดอนตูม สปสช 7 นครปฐม
1047 รัฐบาล 11301 โรงพยาบาลบางเลน สปสช 7 นครปฐม
1048 รัฐบาล 22952 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สกส
7

นครปฐม

1049 รัฐบาล 23987 โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
ส านักงานศาลยุติธรรม สปสช

7
นครปฐม

1050 รัฐบาล 11297 โรงพยาบาลก าแพงแสน สปสช 7 นครปฐม
1051 รัฐบาล 11302 โรงพยาบาลสามพราน สปสช 7 นครปฐม
1052 รัฐบาล 11303 โรงพยาบาลพุทธมณฑล สปสช 7 นครปฐม
1053 รัฐบาล 11473 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ(์วดัไร่

ขิง) สกส
7

นครปฐม

1054 รัฐบาล 11521 โรงพยาบาลจนัทรุเบกษา สกส 7 นครปฐม
1055 รัฐบาล 13819 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น สปสช 7 นครปฐม
1056 เอกชน 12126 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

นครปฐม สกส
7

นครปฐม ฟอกไต

1057 เอกชน 12128 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ สกส 7 นครปฐม ฟอกไต
1058 เอกชน 12131 สถานพยาบาลศาลายา สกส 7 นครปฐม ฟอกไต
1059 รัฐบาล 10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สกส 7 ประจวบคีรีขันธ์
1060 รัฐบาล 11315 โรงพยาบาลกุยบุรี สปสช 7 ประจวบคีรีขันธ์
1061 รัฐบาล 11316 โรงพยาบาลทับสะแก สปสช 7 ประจวบคีรีขันธ์
1062 รัฐบาล 11317 โรงพยาบาลบางสะพาน สปสช 7 ประจวบคีรีขันธ์
1063 รัฐบาล 11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย สปสช 7 ประจวบคีรีขันธ์
1064 รัฐบาล 11319 โรงพยาบาลปราณบุรี สปสช 7 ประจวบคีรีขันธ์
1065 รัฐบาล 11320 โรงพยาบาลหัวหิน สกส 7 ประจวบคีรีขันธ์
1066 รัฐบาล 11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด สปสช 7 ประจวบคีรีขันธ์
1067 รัฐบาล 11522 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ สกส 7 ประจวบคีรีขันธ์
1068 รัฐบาล 12471 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 

จ.ประจวบฯ สปสช
7

ประจวบคีรีขันธ์

1069 รัฐบาล 11500 โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 5 สปสช 7 ประจวบคีรีขันธ์
1070 เอกชน 14617 โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน สกส 7 ประจวบคีรีขันธ์ ฟอกไต
1071 เอกชน 24780 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน สกส 7 ประจวบคีรีขันธ์ ฟอกไต
1072 รัฐบาล 10677 โรงพยาบาลราชบุรี สกส 7 ราชบุรี
1073 รัฐบาล 10728 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก สกส 7 ราชบุรี
1074 รัฐบาล 10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง สกส 7 ราชบุรี
1075 รัฐบาล 10730 โรงพยาบาลโพธาราม สกส 7 ราชบุรี
1076 รัฐบาล 11274 โรงพยาบาลบางแพ สปสช 7 ราชบุรี
1077 รัฐบาล 11275 โรงพยาบาลเจด็เสมียน สปสช 7 ราชบุรี
1078 รัฐบาล 11276 โรงพยาบาลปากท่อ สปสช 7 ราชบุรี
1079 รัฐบาล 11519 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี สปสช 7 ราชบุรี
1080 รัฐบาล 28858 โรงพยาบาลบ้านคา สปสช 7 ราชบุรี
1081 รัฐบาล 11273 โรงพยาบาลสวนผึ ง สปสช 7 ราชบุรี
1082 รัฐบาล 11277 โรงพยาบาลวดัเพลง สปสช 7 ราชบุรี
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1083 รัฐบาล 11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (จอม
บึง) สปสช

7
ราชบุรี

1084 เอกชน 12097 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ สกส 7 ราชบุรี ฟอกไต
1085 เอกชน 12098 โรงพยาบาลเมืองราช สกส 7 ราชบุรี ฟอกไต
1086 เอกชน 12103 โรงพยาบาลซานคามิลโล สกส 7 ราชบุรี ฟอกไต
1087 รัฐบาล 10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สกส 7 สมุทรสงคราม
1088 รัฐบาล 11306 โรงพยาบาลนภาลัย สปสช 7 สมุทรสงคราม
1089 รัฐบาล 11307 โรงพยาบาลอัมพวา สปสช 7 สมุทรสงคราม
1090 เอกชน 12145 มหาชัยแม่กลองโรงพยาบาลทั่วไป

ขนาดกลาง สกส
7

สมุทรสงคราม ฟอกไต

1091 รัฐบาล 10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สกส 7 สมุทรสาคร
1092 รัฐบาล 11304 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สกส 7 สมุทรสาคร
1093 รัฐบาล 11305 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สกส 7 สมุทรสาคร
1094 เอกชน 12139 โรงพยาบาลมหาชัย สกส 7 สมุทรสาคร ฟอกไต
1095 เอกชน 12140 โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่

แนล สมุทรสาคร สกส
7

สมุทรสาคร ฟอกไต

1096 เอกชน 12143 โรงพยาบาลมหาชัย 2 สกส 7 สมุทรสาคร ฟอกไต
1097 เอกชน 12144 โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชัน่

แนล อ้อมน้อย สกส
7

สมุทรสาคร ฟอกไต

1098 เอกชน 22615 โรงพยาบาลเอกชัย สกส 7 สมุทรสาคร ฟอกไต
1099 รัฐบาล 10678 โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช 

สุพรรณบุรี สกส
7

สุพรรณบุรี

1100 รัฐบาล 10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่
 17 สกส

7
สุพรรณบุรี

1101 รัฐบาล 11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สปสช 7 สุพรรณบุรี
1102 รัฐบาล 11290 โรงพยาบาลด่านช้าง สปสช 7 สุพรรณบุรี
1103 รัฐบาล 11291 โรงพยาบาลบางปลาม้า สปสช 7 สุพรรณบุรี
1104 รัฐบาล 11292 โรงพยาบาลศรีประจนัต์ สปสช 7 สุพรรณบุรี
1105 รัฐบาล 11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สปสช 7 สุพรรณบุรี
1106 รัฐบาล 11295 โรงพยาบาลอูท่อง สกส 7 สุพรรณบุรี
1107 รัฐบาล 11294 โรงพยาบาลสามชุก สปสช 7 สุพรรณบุรี
1108 รัฐบาล 11296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ สปสช 7 สุพรรณบุรี
1109 เอกชน 12119 โรงพยาบาลศุภมิตร สกส 7 สุพรรณบุรี ฟอกไต
1110 เอกชน 14595 โรงพยาบาลพรชัย สกส 7 สุพรรณบุรี ฟอกไต
1111 รัฐบาล 10738 โรงพยาบาลกระบี่ สกส 8 กระบี่
1112 รัฐบาล 11340 โรงพยาบาลเขาพนม สปสช 8 กระบี่
1113 รัฐบาล 11342 โรงพยาบาลคลองท่อม สปสช 8 กระบี่
1114 รัฐบาล 11344 โรงพยาบาลปลายพระยา สปสช 8 กระบี่
1115 รัฐบาล 11346 โรงพยาบาลเหนือคลอง สปสช 8 กระบี่
1116 รัฐบาล 11341 โรงพยาบาลเกาะลันตา สปสช 8 กระบี่
1117 รัฐบาล 11343 โรงพยาบาลอ่าวลึก สปสช 8 กระบี่
1118 รัฐบาล 11345 โรงพยาบาลล าทับ สปสช 8 กระบี่
1119 รัฐบาล 77753 โรงพยาบาลเกาะพีพี สปสช 8 กระบี่
1120 เอกชน 12175 โรงพยาบาลรวมแพทย์ สกส 8 กระบี่ ฟอกไต
1121 รัฐบาล 10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ สกส 8 ชุมพร
1122 รัฐบาล 11375 โรงพยาบาลปากน  าชุมพร สปสช 8 ชุมพร
1123 รัฐบาล 11376 โรงพยาบาลท่าแซะ สปสช 8 ชุมพร
1124 รัฐบาล 11378 โรงพยาบาลมาบอ ามฤต สปสช 8 ชุมพร
1125 รัฐบาล 11379 โรงพยาบาลหลังสวน สปสช 8 ชุมพร
1126 รัฐบาล 11380 โรงพยาบาลปากน  าหลังสวน สปสช 8 ชุมพร
1127 รัฐบาล 11381 โรงพยาบาลละแม สปสช 8 ชุมพร
1128 รัฐบาล 11382 โรงพยาบาลพะโต๊ะ สปสช 8 ชุมพร
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1129 รัฐบาล 11383 โรงพยาบาลสวี สปสช 8 ชุมพร
1130 รัฐบาล 11525 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักด์ิ สปสช 8 ชุมพร
1131 รัฐบาล 11377 โรงพยาบาลปะทิว สปสช 8 ชุมพร
1132 รัฐบาล 11385 โรงพยาบาลทุ่งตะโก สปสช 8 ชุมพร
1133 เอกชน 12204 โรงพยาบาลวรัิชศิลป์ สกส 8 ชุมพร ฟอกไต
1134 เอกชน 14534 โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร สกส 8 ชุมพร ฟอกไต
1135 รัฐบาล 10680 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สกส 8 นครศรีธรรมราช
1136 รัฐบาล 11324 โรงพยาบาลลานสะกา สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1137 รัฐบาล 11325 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1138 รัฐบาล 11326 โรงพยาบาลพิปูน สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1139 รัฐบาล 11327 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1140 รัฐบาล 11328 โรงพยาบาลชะอวด สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1141 รัฐบาล 11329 โรงพยาบาลท่าศาลา สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1142 รัฐบาล 11330 โรงพยาบาลทุ่งสง สกส 8 นครศรีธรรมราช
1143 รัฐบาล 11331 โรงพยาบาลนาบอน สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1144 รัฐบาล 11332 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1145 รัฐบาล 11335 โรงพยาบาลสิชล สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1146 รัฐบาล 11336 โรงพยาบาลขนอม สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1147 รัฐบาล 11337 โรงพยาบาลหัวไทร สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1148 รัฐบาล 11523 โรงพยาบาลค่ายวชิราวธุ สกส 8 นครศรีธรรมราช
1149 รัฐบาล 11660 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1150 รัฐบาล 14918 โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1151 รัฐบาล 21771 โรงพยาบาลเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช สปสช
8

นครศรีธรรมราช

1152 รัฐบาล 40491 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สกส 8 นครศรีธรรมราช
1153 รัฐบาล 40492 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ สกส 8 นครศรีธรรมราช
1154 รัฐบาล 40742 โรงพยาบาลนบพิต า สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1155 รัฐบาล 40970 ศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์

สกส
8

นครศรีธรรมราช

1156 รัฐบาล 8768 โรงพยาบาลต าบลปากพูน สาขาบ้าน
ศาลาบางปู สปสช

8
นครศรีธรรมราช

1157 รัฐบาล 11322 โรงพยาบาลพรหมคีรี สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1158 รัฐบาล 11333 โรงพยาบาลปากพนัง สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1159 รัฐบาล 11334 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1160 รัฐบาล 11338 โรงพยาบาลบางขัน สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1161 รัฐบาล 11339 โรงพยาบาลถ  าพรรณรา สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1162 รัฐบาล 12287 ศูนย์อนามัยที่ 11 สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1163 รัฐบาล 40743 โรงพยาบาลพระพรหม สปสช 8 นครศรีธรรมราช
1164 เอกชน 12167 โรงพยาบาลนครินทร์ สกส 8 นครศรีธรรมราช ฟอกไต
1165 เอกชน 23875 โรงพยาบาลนครพัฒน์ สกส 8 นครศรีธรรมราช ฟอกไต
1166 รัฐบาล 11347 โรงพยาบาลเกาะยาว สปสช 8 พังงา
1167 รัฐบาล 11348 โรงพยาบาลกะปง สปสช 8 พังงา
1168 รัฐบาล 11353 โรงพยาบาลทับปุด สปสช 8 พังงา
1169 รัฐบาล 11354 โรงพยาบาลท้ายเหมือง สปสช 8 พังงา
1170 รัฐบาล 14919 โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา สปสช 8 พังงา
1171 รัฐบาล 10739 โรงพยาบาลพังงา สกส 8 พังงา
1172 รัฐบาล 10740 โรงพยาบาลตะกัว่ป่า สกส 8 พังงา
1173 รัฐบาล 11349 โรงพยาบาลตะกัว่ทุ่ง สปสช 8 พังงา
1174 รัฐบาล 11350 โรงพยาบาลบางไทร พังงา สปสช 8 พังงา
1175 รัฐบาล 11352 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ สปสช 8 พังงา
1176 รัฐบาล 10741 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สกส 8 ภูเก็ต
1177 รัฐบาล 11355 โรงพยาบาลป่าตอง สปสช 8 ภูเก็ต
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1178 รัฐบาล 11356 โรงพยาบาลถลาง สปสช 8 ภูเก็ต
1179 รัฐบาล 12427 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร

ภูเก็ต สปสช
8

ภูเก็ต

1180 รัฐบาล 24678 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัภูเก็ต สปสช

8
ภูเก็ต

1181 เอกชน 12180 โรงพยาบาลสิริโรจน์ สกส 8 ภูเก็ต ฟอกไต
1182 เอกชน 12184 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สกส 8 ภูเก็ต ฟอกไต
1183 รัฐบาล 11323 โรงพยาบาลละอุน่ สปสช 8 ระนอง
1184 รัฐบาล 11372 โรงพยาบาลกะเปอร์ สปสช 8 ระนอง
1185 รัฐบาล 11373 โรงพยาบาลกระบุรี สปสช 8 ระนอง
1186 รัฐบาล 11374 โรงพยาบาลสุขส าราญ สปสช 8 ระนอง
1187 รัฐบาล 10743 โรงพยาบาลระนอง สกส 8 ระนอง
1188 รัฐบาล 10681 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สกส 8 สุราษฎร์ธานี
1189 รัฐบาล 10742 โรงพยาบาลเกาะสมุย สกส 8 สุราษฎร์ธานี
1190 รัฐบาล 11358 โรงพยาบาลดอนสัก สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1191 รัฐบาล 11360 โรงพยาบาลไชยา สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1192 รัฐบาล 11362 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1193 รัฐบาล 11363 โรงพยาบาลบ้านตาขุน สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1194 รัฐบาล 11364 โรงพยาบาลพนม สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1195 รัฐบาล 11366 โรงพยาบาลบ้านนาสาร สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1196 รัฐบาล 11367 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1197 รัฐบาล 11369 โรงพยาบาลพระแสง สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1198 รัฐบาล 11370 โรงพยาบาลพุนพิน สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1199 รัฐบาล 11371 โรงพยาบาลชัยบุรี สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1200 รัฐบาล 11459 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวยีงสระ

สปสช
8

สุราษฎร์ธานี

1201 รัฐบาล 11654 โรงพยาบาลวภิาวดี สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1202 รัฐบาล 12289 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สกส 8 สุราษฎร์ธานี
1203 รัฐบาล 14203 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี สกส 8 สุราษฎร์ธานี
1204 รัฐบาล 14450 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ

ราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาป)ี สปสช
8

สุราษฎร์ธานี

1205 รัฐบาล 14839 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) สปสช

8
สุราษฎร์ธานี

1206 รัฐบาล 14862 โรงพยาบาลกองบิน 7 สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1207 รัฐบาล 14901 โรงพยาบาลค่ายวภิาวดีรังสิต สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1208 รัฐบาล 23807 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ

ราษฎร์ธานี (ฝ่ังบางใบไม้) สปสช
8

สุราษฎร์ธานี

1209 รัฐบาล 23974 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี (บึงขุนทะเล) สปสช

8
สุราษฎร์ธานี

1210 รัฐบาล 11357 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1211 รัฐบาล 11359 โรงพยาบาลเกาะพงัน สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1212 รัฐบาล 11361 โรงพยาบาลท่าชนะ สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1213 รัฐบาล 11365 โรงพยาบาลท่าฉาง สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1214 รัฐบาล 11368 โรงพยาบาลเคียนซา สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1215 รัฐบาล 14138 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สปสช 8 สุราษฎร์ธานี
1216 เอกชน 12188 โรงพยาบาลทักษิณ สกส 8 สุราษฎร์ธานี ฟอกไต
1217 เอกชน 21614 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชัน่แนล สกส 8 สุราษฎร์ธานี ฟอกไต
1218 เอกชน 21615 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย สกส 8 สุราษฎร์ธานี ฟอกไต
1219 รัฐบาล 10683 โรงพยาบาลตรัง สกส 9 ตรัง
1220 รัฐบาล 11408 โรงพยาบาลย่านตาขาว สปสช 9 ตรัง
1221 รัฐบาล 11409 โรงพยาบาลปะเหลียน สปสช 9 ตรัง
1222 รัฐบาล 11410 โรงพยาบาลสิเกา สปสช 9 ตรัง
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1223 รัฐบาล 11411 โรงพยาบาลห้วยยอด สปสช 9 ตรัง
1224 รัฐบาล 11412 โรงพยาบาลวงัวเิศษ สปสช 9 ตรัง
1225 รัฐบาล 11413 โรงพยาบาลนาโยง สปสช 9 ตรัง
1226 รัฐบาล 14139 โรงพยาบาลรัษฎา สปสช 9 ตรัง
1227 รัฐบาล 28817 โรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา สปสช
9

ตรัง

1228 รัฐบาล 11407 โรงพยาบาลกันตัง สปสช 9 ตรัง
1229 รัฐบาล 13755 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้

 จงัหวดัตรัง สปสช
9

ตรัง

1230 เอกชน 12226 โรงพยาบาลวฒันแพทย์ตรัง สกส 9 ตรัง ฟอกไต
1231 เอกชน 12230 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ สกส 9 ตรัง ฟอกไต
1232 รัฐบาล 10750 โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ สกส 9 นราธวิาส
1233 รัฐบาล 10751 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สกส 9 นราธวิาส
1234 รัฐบาล 11436 โรงพยาบาลบาเจาะ สปสช 9 นราธวิาส
1235 รัฐบาล 11437 โรงพยาบาลระแงะ สปสช 9 นราธวิาส
1236 รัฐบาล 11439 โรงพยาบาลศรีสาคร สปสช 9 นราธวิาส
1237 รัฐบาล 11441 โรงพยาบาลสุคิริน สปสช 9 นราธวิาส
1238 รัฐบาล 11442 โรงพยาบาลสุไหงปาดี สปสช 9 นราธวิาส
1239 รัฐบาล 13818 โรงพยาบาลจะแนะ สปสช 9 นราธวิาส
1240 รัฐบาล 23771 โรงพยาบาลยีง่อเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา สปสช
9

นราธวิาส

1241 รัฐบาล 40497 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ สปสช

9
นราธวิาส

1242 รัฐบาล 11435 โรงพยาบาลตากใบ สปสช 9 นราธวิาส
1243 รัฐบาล 11438 โรงพยาบาลรือเสาะ สปสช 9 นราธวิาส
1244 รัฐบาล 11440 โรงพยาบาลแวง้ สปสช 9 นราธวิาส
1245 รัฐบาล 15010 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง สปสช 9 นราธวิาส
1246 รัฐบาล 10748 โรงพยาบาลปัตตานี สกส 9 ปัตตานี
1247 รัฐบาล 11423 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ สปสช 9 ปัตตานี
1248 รัฐบาล 11460 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี สปสช 9 ปัตตานี
1249 รัฐบาล 11464 โรงพยาบาลกะพ้อ สปสช 9 ปัตตานี
1250 รัฐบาล 11424 โรงพยาบาลหนองจกิ สปสช 9 ปัตตานี
1251 รัฐบาล 11425 โรงพยาบาลปะนาเระ สปสช 9 ปัตตานี
1252 รัฐบาล 11426 โรงพยาบาลมายอ สปสช 9 ปัตตานี
1253 รัฐบาล 11427 โรงพยาบาลทุ่งยางแดง สปสช 9 ปัตตานี
1254 รัฐบาล 11428 โรงพยาบาลไม้แก่น สปสช 9 ปัตตานี
1255 รัฐบาล 11429 โรงพยาบาลยะหร่ิง สปสช 9 ปัตตานี
1256 รัฐบาล 11430 โรงพยาบาลยะรัง สปสช 9 ปัตตานี
1257 รัฐบาล 11431 โรงพยาบาลแม่ลาน สปสช 9 ปัตตานี
1258 รัฐบาล 11529 โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร สปสช 9 ปัตตานี
1259 รัฐบาล 14195 โรงพยาบาลธญัญารักษ์ปัตตานี สปสช 9 ปัตตานี
1260 รัฐบาล 10747 โรงพยาบาลพัทลุง สกส 9 พัทลุง
1261 รัฐบาล 11414 โรงพยาบาลกงหรา สปสช 9 พัทลุง
1262 รัฐบาล 11417 โรงพยาบาลควนขนุน สปสช 9 พัทลุง
1263 รัฐบาล 11418 โรงพยาบาลปากพะยูน สปสช 9 พัทลุง
1264 รัฐบาล 11420 โรงพยาบาลป่าบอน สปสช 9 พัทลุง
1265 รัฐบาล 11421 โรงพยาบาลบางแก้ว สปสช 9 พัทลุง
1266 รัฐบาล 11422 โรงพยาบาลป่าพะยอม สปสช 9 พัทลุง
1267 รัฐบาล 11415 โรงพยาบาลเขาชัยสน สปสช 9 พัทลุง
1268 รัฐบาล 11416 โรงพยาบาลตะโหมด สปสช 9 พัทลุง
1269 รัฐบาล 11419 โรงพยาบาลศรีบรรพต สปสช 9 พัทลุง



หมายเหตุ
สถานพยาบาลเอกสชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามกลุม่โรคเฉพาะ

จังหวัด
หน่วยงาน
ที่ส่งเบกิ

ส่วนกลาง
/สนง.คลังเขต

 ล าดับ
ประเภท

สถานพยาบาล รหัส
สถานพยาบาล

ชือ่สถานพยาบาล

1270 รัฐบาล 24673 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันท
ภิกข)ุ สปสช

9
พัทลุง

1271 เอกชน 12235 โรงพยาบาลปิยะรักษ์ สกส 9 พัทลุง ฟอกไต
1272 รัฐบาล 10684 โรงพยาบาลยะลา สกส 9 ยะลา
1273 รัฐบาล 10749 โรงพยาบาลเบตง สกส 9 ยะลา
1274 รัฐบาล 11432 โรงพยาบาลบันนังสตา สปสช 9 ยะลา
1275 รัฐบาล 11433 โรงพยาบาลธารโต สปสช 9 ยะลา
1276 รัฐบาล 11434 โรงพยาบาลรามัน สปสช 9 ยะลา
1277 รัฐบาล 11461 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา สปสช 9 ยะลา
1278 รัฐบาล 13806 โรงพยาบาลกาบัง สปสช 9 ยะลา
1279 รัฐบาล 14663 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สปสช 9 ยะลา
1280 รัฐบาล 24689 โรงพยาบาลกรงปินัง สปสช 9 ยะลา
1281 รัฐบาล 77611 โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ สปสช 9 ยะลา
1282 เอกชน 12238 โรงพยาบาลสิโรรส สกส 9 ยะลา ฟอกไต
1283 รัฐบาล 10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สกส 9 สงขลา
1284 รัฐบาล 11386 โรงพยาบาลสทิงพระ สปสช 9 สงขลา
1285 รัฐบาล 11388 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สปสช 9 สงขลา
1286 รัฐบาล 11391 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย สปสช 9 สงขลา
1287 รัฐบาล 11392 โรงพยาบาลระโนด สปสช 9 สงขลา
1288 รัฐบาล 11394 โรงพยาบาลรัตภูมิ สปสช 9 สงขลา
1289 รัฐบาล 11395 โรงพยาบาลสะเดา สปสช 9 สงขลา
1290 รัฐบาล 11396 โรงพยาบาลนาหม่อม สปสช 9 สงขลา
1291 รัฐบาล 11397 โรงพยาบาลควนเนียง สปสช 9 สงขลา
1292 รัฐบาล 11399 โรงพยาบาลบางกล่ า สปสช 9 สงขลา
1293 รัฐบาล 11400 โรงพยาบาลสิงหนคร สปสช 9 สงขลา
1294 รัฐบาล 11401 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง สปสช 9 สงขลา
1295 รัฐบาล 11527 โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ สปสช 9 สงขลา
1296 รัฐบาล 11528 โรงพยาบาลกองบิน 56 สปสช 9 สงขลา
1297 รัฐบาล 14194 โรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา สปสช 9 สงขลา
1298 รัฐบาล 10745 โรงพยาบาลสงขลา สกส 9 สงขลา
1299 รัฐบาล 11387 โรงพยาบาลจะนะ สปสช 9 สงขลา
1300 รัฐบาล 11390 โรงพยาบาลเทพา สปสช 9 สงขลา
1301 รัฐบาล 11393 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ สปสช 9 สงขลา
1302 รัฐบาล 11398 โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สปสช 9 สงขลา
1303 รัฐบาล 12290 โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครินทร์

สกส
9

สงขลา

1304 รัฐบาล 13753 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ ม.สงขลา สปสช

9
สงขลา

1305 รัฐบาล 13779 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สกส 9 สงขลา
1306 เอกชน 12212 โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี สกส 9 สงขลา ฟอกไต
1307 เอกชน 12221 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สกส 9 สงขลา ฟอกไต
1308 เอกชน 12222 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี สกส 9 สงขลา ฟอกไต
1309 เอกชน 12223 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สกส 9 สงขลา ฟอกไต
1310 รัฐบาล 11526 โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา สปสช 9 สงขลา
1311 รัฐบาล 10746 โรงพยาบาลสตูล สกส 9 สตูล
1312 รัฐบาล 11403 โรงพยาบาลควนกาหลง สปสช 9 สตูล
1313 รัฐบาล 11404 โรงพยาบาลท่าแพ สปสช 9 สตูล
1314 รัฐบาล 11405 โรงพยาบาลละงู สปสช 9 สตูล
1315 รัฐบาล 11406 โรงพยาบาลทุ่งหวา้ สปสช 9 สตูล
1316 รัฐบาล 28786 โรงพยาบาลมะนัง สปสช 9 สตูล
1317 รัฐบาล 11402 โรงพยาบาลควนโดน สปสช 9 สตูล

ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2561
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โครงการ 

เบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก 

โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 

 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองรับรายการบัตรอเิลก็ทรอนิกส์  

และ KTB Corporate Online 

ส าหรับสถานพยาบาลรัฐ  

Version 1.0 
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บทที ่1 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองรับรายการบัตรอเิลก็ทรอนิกส์ 

  
 ขั้นตอนการท ารายการใช้สิทธิผ่านเคร่ืองรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบัตร
รักษาพยาบาลขา้ราชการ ประกอบดว้ย 5 เมนู หลกั คือ 

1. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีสิทธิตนและครอบครัว 
2. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีเด็กท่ีอายไุม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
3. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีสิทธิบุคคลต่างชาติ 
4. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีไม่สามารถใชบ้ตัรได ้
5. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีท ารายการออฟไลน์ 
ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณสิีทธิตนและครอบครัว 
1.1.1 ผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนตามสถานพยาบาลท่ีก าหนด 
1.1.2 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ “สิทธิตนและครอบครัว” 
1.1.3 เจา้หนา้ท่ีน าบตัรประจ าตวัประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิมาท ารายการท่ีเคร่ืองรับรายการ 

บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1.4 เจา้หนา้ท่ีระบุจ านวนเงินรวมทศนิยมสองต าแหน่ง และกด Enter 
1.1.5 ระบบอนุมติัรายการ หลงัจากนั้นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ ์ 

Sales Slip 
 หน้าจอขั้นตอนการใช้งานเคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์กรณีสิทธิตนเองและครอบครัว แสดงใน
รูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีสิทธิตนและครอบครัว 

 รูปแบบ Sales Slip กรณีสิทธิตนและครอบครัว แสดงในรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 รูปแบบ Sales Slip กรณีสิทธิตนและครอบครัว 
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1.2 การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณเีด็กทีอ่ายุไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
1.2.1     เด็กผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนตามสถานพยาบาลท่ีก าหนด 
1.2.2   เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุตร ๐-๗ ปี” 
1.2.3   เจา้หน้าท่ีระบุหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนเด็กท่ีตอ้งการใช้สิทธิ  และ กด 
Enter  
1.2.4  เจา้หนา้ท่ีน าบตัรประจ าตวัประชาชนผูป้กครอง มาท ารายการท่ีเคร่ืองรับรายการ 

บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2.5  เจา้หนา้ท่ีน าบตัรประจ าตวัประชาชนผูป้กครอง มาท ารายการท่ีเคร่ืองรับรายการ 

บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2.6  เจา้หนา้ท่ีระบุจ านวนเงินรวมทศนิยมสองต าแหน่ง และ กด Enter 

  1.2.7 ระบบอนุมัติรายการตามท่ีได้รับ สิทธิ  หลังจากนั้ น เค ร่ืองรับรายการบัตร 
อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ ์Sales Slip 
หนา้จอขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์กรณีสิทธิตนเองและครอบครัว แสดงในรูปท่ี 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุตร ๐-๗ ปี” 
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รูปท่ี 4 รูปแบบ Sales Slip กรณีสิทธิตนและครอบครัว 

1.3 การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณสิีทธิบุคคลต่างชาติ 

1.3.1 ผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิดว้ยหมายเลขสิทธิตามสถานพยาบาลท่ีก าหนด 
1.3.2 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุคคลต่างชาติ” 
1.3.4 เจา้หนา้ท่ีระบุหมายเลขสิทธิ (บุคคลต่างชาติ) ท่ีเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  

และ กด Enter 
1.3.5 เจา้หนา้ท่ีระบุจ านวนเงินรวมทศนิยมสองต าแหน่ง และ กด Enter 
1.3.6 ระบบอนุมติัรายการตามท่ีไดรั้บสิทธิ หลงัจากนั้นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  

พิมพ ์Sales Slip 

หนา้จอขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์กรณีสิทธิบุคคลต่างชาติ แสดงในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุคคลต่างชาติ” 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 รูปแบบ Sales Slip กรณีการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุคคลต่างชาติ” 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 6 รูปแบบ Sales Slip กรณีการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุคคลต่างชาติ” 
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1.4. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณไีม่สามารถใช้บัตรได้ 

1.4.1 ผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัวใชสิ้ทธิดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนตาม 
สถานพยาบาลท่ีก าหนด 

1.4.2 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ “ไม่สามารถใชบ้ตัรได”้ 
 1.4.3 เจา้หนา้ท่ีระบุหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิท่ีเคร่ืองรับรายการบตัร 

อิเล็กทรอนิกส์ และ กด Enter 
1.4.4 เจา้หนา้ท่ีระบุจ านวนเงินรวมทศนิยมสองต าแหน่ง และ กด Enter 
1.4.5 ระบบอนุมติัรายการตามท่ีไดรั้บสิทธิ หลงัจากนั้นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  

พิมพ ์Sales Slip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 รูปแบบ Sales Slip กรณีการใชสิ้ทธิ “กรณีไม่สามารถใชบ้ตัรได”้ 
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รูปท่ี 8 รูปแบบ Sales Slip กรณีการใชสิ้ทธิ “กรณีไม่สามารถใชบ้ตัรได”้ 
 

1.5 การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณที ารายการออฟไลน์ 

 ผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิด้วยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนตามสถานพยาบาลท่ี
ก าหนด 

         1.5.1 ผู ้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชนตาม
สถานพยาบาลท่ีก าหนด 

1.5.2 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “ท ารายการออฟไลน์” 
1.5.3 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิและด าเนินการตามขั้นตอนการใช ้

งานปกติ 
1.5.4 เคร่ืองจะด าเนินการพิมพ ์Sales Slip ออฟไลน์ ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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รูปท่ี 9 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีการใชสิ้ทธิ “กรณีท ารายการออฟไลน์” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

รูปท่ี 10 รูปแบบ Sales Slip กรณีการใชสิ้ทธิ “กรณีท ารายการออฟไลน์” 
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เม่ือสถานพยาบาลต้องการสรุปยอดประจ าวัน มีข้ันตอนการสรุปยอดกรณีใช้สิทธิผ่านเคร่ืองรับ
รายการบัตรอเิลก็ทรอนิกส์ กรณที ารายการออฟไลน์ ดังนี ้ 

1.  เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “สรุปยอดประจ าวนั” 
2.  เคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์จะส่งรายการออฟไลน์ เขา้ระบบของธนาคารและ 

ด าเนินการพิมพ ์Sales Slip ใหม่ (ท่ีระบบสร้าง Approve Code ใหใ้หม)่ ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 รูปแบบ Sales Slip กรณี Settlement หลงัการใชสิ้ทธิ “กรณีท ารายการออฟไลน์”  
จะได ้Sales Slip ใหม ่(ท่ีระบบสร้าง Approve Code ให)้ 
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1.6 ขั้นตอนการท ารายการ ทดสอบโฮซ์ท  
 หากเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ EDC พบปัญหาขดัขอ้งไม่สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
สถานพยาบาลสามารถตรวจสอบการใช้งาน เคร่ือง EDC และระบบ Host ของธนาคารได้ ผ่านเมนู
ทดสอบโฮซ์ทเพื่อตรวจสอบ  

หากระบบข้ึนขอ้ความวา่ Logon OK แสดงวา่เคร่ือง EDC และระบบ Host สามารถใชง้านได ้
ตามปกติ หากระบบไม่ข้ึนขอ้ความวา่ Logon OK แสดงวา่เคร่ือง EDC และระบบ Host ไม่สามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ กรุณาติดต่อ Call Center Healthcare เบอร์โทร 02-111-1188 (ในและนอกเวลาท าการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีท ารายการ “ทดสอบโฮซ์ท” 

 
1.7 การยกเลกิรายการใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ  

1.7.1 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “ยกเลิกรายการ” 
1.7.2 จา้หนา้ท่ีใส่รหสัผา่นเคร่ือง 
1.7.3 เจา้หนา้ท่ีระบุหมายเลขสลิป Trace และ กด Enter 
1.7.3 ระบบอนุมติัรายการ หลงัจากนั้นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ ์Slip 
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รูปท่ี 13 ขั้นตอนการยกเลิกรายการใชสิ้ทธิผา่นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 14 รูปแบบ Sales Slip กรณียกเลิกรายการ 
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1.8 การพมิพ์รายงานการใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ  
8.1 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “พิมพร์ายงาน” 
8.2 เจา้หนา้ท่ีเลือกเมนู พิมพย์อดรวม หรือ พิมพร์ายละเอียด 
8.3 เจา้หนา้ท่ี และ กด Enter  
8.4 เคร่ืองด าเนินการพิมพ ์Slip ยอดรวม หรือ รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 ขั้นตอนการพิมพร์ายงาน การใชสิ้ทธิผา่นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 16 รูปแบบ Sales Slip กรณีพิมพย์อดรวม และ พิมพร์ายละเอียด 
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1.9.การพมิพ์ซ ้า การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ  
 1.9.1 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “พิมพซ์ ้ า” 
 1.9.2 เจา้หนา้ท่ีเลือกเมนู  

 เลือก “พิมพร์ายการสุดทา้ย”  เม่ือตอ้งการ Reprint Slip รายการล่าสุด  
 เลือก “พิมพซ์ ้ ารายการอ่ืน”  เม่ือตอ้งการ Reprint Slip รายการอ่ืน โดยระบุ Trace ท่ี 

ตอ้งการ 
 เลือก “สรุปยอดล่าสุด”  เม่ือตอ้งการ สรุปยอดล่าสุด 

 1.9.3 เจา้หนา้ท่ีเลือกรายงานท่ีตอ้งการ และกด Enter 
 1.9.4 เคร่ืองด าเนินการพิมพซ์ ้ ารายการท่ีตอ้งการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 17 ขั้นตอนการพิมพซ์ ้ า การใชสิ้ทธิผา่นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปท่ี 18 รูปแบบ Sales Slip กรณีพิมพซ์ ้ า 

1.10 การสรุปยอดประจ าวนั การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ  
1.10.1 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “สรุปยอดประจ าวนั” 
1.10.2 เจา้หนา้ท่ีใส่รหสัผา่นเคร่ือง  
1.10.3 เจา้หนา้ท่ียนืยนัการสรุปยอดรายการ และ กด Enter 
1.10.4 เคร่ืองด าเนินการพิมพ ์Slip สรุปยอดประจ าวนัท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 19 ขั้นตอนการสรุปยอดประจ าวนัการใชสิ้ทธิผา่นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 20 รูปแบบ Sales Slip กรณีสรุปยอดประจ าวนั 
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บทที ่2 

คู่มือการใช้งานระบบ KTB Corporate online ส าหรับสถานพยาบาล 
โครงการบัตรสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

 
2.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate online 

1. ใส่ URL: https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate จะปรากฏหนา้จอ Login 
2. ใส่ Company ID, User ID และ Password  
3. กดปุ่ม Login 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 เม่ือเข้าใช้งานคร้ังแรกจะปรากฏหน้าจอ Change Password โดยระบบจะบังคับให้เปล่ียน 
Password ส าหรับการเขา้ใช้งานในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีให้ด าเนินการตั้ง password ใหม่ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย
ตวัอกัษรภาษาองักฤษ และตวัเลข มีความยาว 8 ตวัอกัษรข้ึนไป และกดปุ่ม Confirm Password 
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2.2 ขั้นตอนการเข้าใช้งานเมนู บนระบบ KTB Corporate online 
 เม่ือ Login ส าเร็จ ระบบจะแสดงหนา้จอหลกัดงัรูป  

 มุมบนขวาของหนา้จอหลกั จะแสดงขอ้มูล User ท่ีใช ้Login วนัท่ี, เวลาปัจจุบนั และ ปุ่ม  
Logout 

 มุมบนซา้ยของหนา้จอหลกั จะแสดงปุ่มเมนูในการเขา้ใชง้าน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 เลือกปุ่มเมนูในการเขา้ใชง้าน ท่ีมุมบนซา้ยของหนา้จอหลกั จะปรากฏเมนูต่างๆดงัน้ี 
 Healthcare Online คือหนา้จอท่ีแสดงทุกรายการท่ีเขา้ระบบในวนัปัจจุบนั  
 Healthcare Download คือหนา้จอส าหรับดาวน์โหลดรายงานของสถานพยาบาล  
 Healthcare Adjustment คือหนา้จอส าหรับปรับปรุงรายการ  
 Healthcare Key in คือหนา้จอส าหรับการท ารายการใชสิ้ทธิ (Payment) เขา้สู่ 

ระบบ โดยจะใชง้านในกรณี BCP Plan ท่ีเคร่ือง EDC ไม่สามารถใชง้านได ้
 User Manual คือ link ส าหรับการ  download คู่มือการใชง้านระบบ KTB  

Corporate online 
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2.3 Field ทีแ่สดงบนระบบ KTB Corporate online 
 การใช้งาน KTB Corporate Online จะปรากฏ Field ต่างๆทั้ งในส่วนของ เมนูการใช้งาน การ
เรียกดูขอ้มูล และขอ้มูลรายการใช้สิทธิ ความหมายของแต่ละ field แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แสดง field และความหมายของ field ท่ีแสดงในระบบ KTB Corporate online (KCorp) 

Field Name Description 
Company Code รหสัสถานพยาบาลท่ีธนาคารใชอ้า้งอิง 
Company Name ช่ือสถานพยาบาล/ สถานพยาบาล 
Company ID  รหสั KCorp ID ของสถานพยาบาลท่ีธนาคารใชอ้า้งอิง 
Merchant ID รหสัสถานพยาบาลท่ีธนาคารใชอ้า้งอิง 
Merchant Name ช่ือสถานพยาบาลท่ีธนาคารใชอ้า้งอิง 
Terminal ID หมายเลขประจ าเคร่ือง EDC 
Transaction Date วนัท่ีใชสิ้ทธิ (วนัท่ีผูป่้วยช าระเงินซ่ึงตรงกบัใบเสร็จรับเงิน)  
Transaction time เวลาท่ีท ารายการใชสิ้ทธิ  

กรณีท ารายการจาก EDC คือเวลาใน Sales slip 
กรณีปรับปรุงรายการผา่น KCorp คือเวลาท่ีปรับปรุงรายการจริง 
กรณี Healthcare Key in ผา่น KCorp คือเวลาท่ีผูป่้วยช าระเงิน 

Post Date  วนัท่ีรายการเขา้สู่ระบบงานธนาคาร/ วนัท่ีปรับปรุงรายการผา่นระบบ KCorp 
Post time เวลาท่ีรายการขอ้มูลใชสิ้ทธิเขา้สู่ระบบงานธนาคาร 
Paid Type ประเภทโรค/ แผนก ท่ีผูป่้วยใชสิ้ทธิ  
Personal ID/ PID เลขบตัรประชาชนของผูใ้ชสิ้ทธิ/ เลขผูมี้สิทธิท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
PID Name/ Customer Name ช่ือ-สกลุ ของผูใ้ชสิ้ทธิ 
Age อายขุองผูใ้ชสิ้ทธิ 
Reference PID เลขบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีใชอ้า้งอิงสิทธิ 
Parent Personal ID เลขบตัรประชาชนของผูป้กครอง ของผูใ้ชสิ้ทธิท่ีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี 
Parent First Name ช่ือตามบตัรประชาชน ของผูป้กครองของผูใ้ชสิ้ทธิท่ีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี 
Parent Last Name นามสกลุตามบตัรประชาชน ของผูป้กครองของผูใ้ชสิ้ทธิท่ีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี 
Amount ยอดเงินท่ีใชสิ้ทธิ 
Channel ช่องทางในใชสิ้ทธิ/ ช่องทางในการท ารายการ/ ปรับปรุงรายการ 
User ID User ID ของผูท้  ารายการ/ ปรับปรุงรายการ ผา่นระบบงาน KCorp 
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Field Name Description 
Transaction Type ประเภทรายการประกอบดว้ย  

Payment  = รายการใชสิ้ทธิ,  
Void = รายการยกเลิกการใชสิ้ทธิภายในวนั, 
Reverse Void = รายการยกเลิกรายการ Void ภายในวนั,  
Refund = รายการยกเลิกการใชสิ้ทธิขา้มวนั, 
Reverse refund = รายการยกเลิกรายการ Refund 

Status Code สถานะของการท ารายการ  
Fail = รายการไม่ส าเร็จ 
Success = รายการส าเร็จ 

Approval Code 
 
 
 
 
 
 

รหสัอา้งอิงของรายการ แสดงเป็นตวัเลข 9 หลกั ดงัรูปแบบดงัน้ี 
Transaction Type รูปแบบ ตวัอย่าง 

Payment xxxxxxxxx 111111111 
Void yyyyyyyyy 222222222 
Reverse Void xxxxxxxxx 111111111 
Refund zzzzzzzzz 333333333 
Reverse refund xxxxxxxxx 111111111  

Transaction Ref ID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขอา้งอิงของรายการ สามารถแสดงความสมัพนัธ์ของรายการ ซ่ึงแสดงเป็น
ตวัเลข 6 หลกัเม่ือท ารายการ Payment มาจาก EDC และ 14 หลกัเม่ือท ารายการ Payment 
มาจาก KCorp ดงัรูปแบบดงัน้ี 

Transaction 
Type 

Payment จาก EDC Payment จาก KCORP 

รูปแบบ ตวัอย่าง รูปแบบ ตวัอย่าง 
Payment xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111 
Void xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111 

Reverse Void xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111 

Refund xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111 

Reverse refund xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111  
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2.4 เมนูการใช้งานบนระบบ KTB Corporate online 
2.4.1 การใช้งานหน้าจอ Healthcare Online 

 หน้าจอ Healthcare online คือหน้าจอท่ีแสดงทุกรายการท่ีเขา้สู่ระบบในวนัปัจจุบนั (Post date) 
ทั้งรายการท่ีเกิดจากการท ารายการใหม่ และการปรับปรุงรายการ ซ่ึงเป็นรายการท่ีสามารถเกิดได้จาก
เคร่ือง EDC และระบบงาน KCorp  
 

 
  
 หน้าจอ Healthcare online ประกอบด้วย เง่ือนไขการค้นหา (Search criteria), ปุ่ม Search, ปุ่ม 
Print และปุ่ม Export CSV ดงัน้ี 

 Search criteria จะ default date (Post Date) โดยแสดงเป็นวนัท่ีปัจจุบนั และแสดง Company  
Code มาให้  ทั้ งน้ีสามารถเลือก ช่วงเวลา, Merchant No., Terminal ID, Personal ID, Paid Type, Status 
และ Transaction type เพื่อคน้หารายการท่ีตอ้งการได ้

 กด ปุ่ม Search  
 Search result จะแสดงรายการของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในระบบทุกประเภทรายการท่ีเกิดข้ึน 

ภายในวนั (Post Date) ทั้งท่ีมาจากช่องทาง EDC และ KCorp ดงัมี field ต่อไปน้ี “No., Transaction Date, 
Transaction Time, Company Code, Merchant No., Terminal ID, PID, PID Name, PaidType, Amount, 
Transaction Reference ID, Transaction type, Approval Code, Channel และ Status Code”   
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 ประเภทรายการท่ีแสดงบน Search result ของหนา้จอ Healthcare online สามารถมี 
Transaction Type เป็นดงัน้ี 

 “Payment” คือรายการท่ีเป็นรายการใชสิ้ทธิ โดยใชสิ้ทธิผา่นช่องทางเคร่ือง EDC  
หรือ KCorp 

 “Void” คือรายการท่ีเป็นรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิ ซ่ึงเป็นการยกเลิกรายการภายใน 
วนัเดียวกันกับวนัท่ีท ารายการ “Payment” (กรณีเป็นรายการจาก Channel EDC Transaction Date และ 
Post Date เป็นต้องเป็นวนัเดียวกัน กรณีเป็นรายการจากการ Manual Key in ผ่านchannel KCorp Post 
Date ตอ้งเป็นวนัท่ีปัจจุบนั) โดยสามารถยกเลิกการใชสิ้ทธิผา่นช่องทางเคร่ือง EDC หรือ KCorp ได ้

 “Reverse Void” คือรายการท่ีเป็นรายการ ยกเลิกรายการ “Void” ซ่ึงเป็นการยกเลิก 
รายการภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีท ารายการ “Void” (Transaction Date และ Post Date เป็นวนัเดียวกนั) 
โดยสามารถท ารายการ “Reversal Void” ไดผ้า่นช่องทาง KCorp 

 “Refund” คือรายการท่ีเป็นรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิ ซ่ึงเป็นการยกเลิกรายการหลงั 
จากวนัท่ีท ารายการ “Payment” (กรณีเป็นรายการจาก Channel EDC Transaction Date และ Post Date 
ตอ้งต่างวนักนั กรณีเป็นรายการจากการ Manual Key in ผ่านchannel KCorp Post Date ตอ้งไม่เป็นวนัท่ี
ปัจจุบนั) โดยสามารถยกเลิกการใชสิ้ทธิผา่นช่องทาง KCorp 

 “Reverse Refund” คือรายการท่ีเป็นรายการ ยกเลิกรายการ “Refund” ซ่ึงเป็นการ 
ยกเลิกรายการ ภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีท ารายการ “Refund” (Post Date เป็นวนัเดียวกนั) โดยสามารถท า
รายการ “Reversal Refund” ไดผ้า่นช่องทาง KCorp 

 กด ปุ่ม Print จะแสดงขอ้มูล search result ในรูปแบบ PDF file 
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 กด ปุ่ม  Export CSV จะแสดงขอ้มูล search result และขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
Merchant Name, Reference1 PID, Parent PID, Parent Name และ User ID ในรูปแบบ CSV file 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No

Transaction 

Date

Transaction 

Time

Company 

Code Merchant ID Merchant Name

Terminal 

ID PID Pname Reference PID Paid Type Amount

Transaction 

Ref ID Parent Personal ID Parent Name Trans Type Approval Code Channel Status Code User Id

1 18/01/2018 11:25:57 HC40000633 40000633 โรงพยาบาลอูท่อง 40002840 1234567890123 สธุ
 ี
รักกรงุไทย 1234567890123 ผูป่้วยนอกท่ัวไป 5,500.00 262780  Void 2054 EDC Success

2 18/01/2018 10:55:44 HC40000633 40000633 โรงพยาบาลอูท่อง 40002840 3210002555521 มานัส
 
สขุสบาย 1120003445002 เบกิคา่รังสผีูป่้วยมะเร็ง 2,700.00 262781  Payment 2011 CB-Ibank Success

3 18/01/2018 09:27:06 HC40000633 40000633 โรงพยาบาลอูท่อง 40002840 1234567890123 สธุ
 ี
รักกรงุไทย 1234567890123 ผูป่้วยนอกท่ัวไป 5,500.00 262780  Payment 2003 EDC Success

4 18/01/2018 09:03:16 HC40000633 40000633 โรงพยาบาลอูท่อง 40002840 1100222550001 สชุาต
 ิ
สงิหท์อง 3120000399945 เบกิคา่ฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม 4,600.00 262779  Refund 1844 CB-Ibank Success
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2.4.2 การใช้งานหน้าจอ Healthcare Adjustment 
 หน้าจอ Healthcare Adjustment คือหน้าจอส าหรับปรับปรุงรายการโดยระบบงาน Kcorp จะ
สามารถปรับปรุงรายการท่ีเกิดจากช่องทาง EDC และ KCorp ได ้โดยจะแสดงเฉพาะรายการท่ีมี Post date 
ในช่วงวนัท่ีเรียกดูเท่านั้น 
 

  
 หนา้จอ Healthcare Adjustment ประกอบดว้ย Search criteria, ปุ่ม Search 

 Search criteria จะสามารถ search ดว้ย Post date ตามช่วงวนัท่ีท่ีตอ้งการไดสู้งสุดคร้ังละ 7  
วนั และสามารถเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดสู้งสุด 90 วนั โดยระบบจะแสดงค่า default ของ Company Code, 
Merchant No. มาให้ ทั้ งน้ีสามารถเลือก ช่วงวนัที, Merchant No., Terminal ID, Personal ID, Approval 
Code, Paid Type และ Transaction Reference Id เพื่อคน้หารายการท่ีตอ้งการได ้

 ปุ่ม Search  
 Search result จะสามารถแสดงรายการล่าสุดของชุดขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในระบบ ทั้งท่ีมาจาก 

ช่องทาง EDC และ KCorp ดัง field ต่อไปน้ี  “Transaction Reference ID, Post Date, Transaction Date, 
Transaction Time, Company Code, Merchant No., Terminal ID, Personal ID, PID Name, Approval 
Code, Transaction Type, Amount และ Channel 
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 2.4.2.1 ข้ันตอนการปรับปรุงรายการ 
 Search รายการท่ีตอ้งการปรับปรุง โดยระบบจะแสดงเฉพาะรายการล่าสุดของรายการใช ้

สิทธินั้นๆ ดงัน้ี 
 กรณีรายการนั้นๆมีเพียงการท ารายการ Payment และไม่พบการ ยกเลิก/ ปรับปรุง 

รายการ ระบบจะแสดงรายการ Payment เท่านั้น 
 กรณีรายการนั้นๆมีการท ารายการ Payment และ พบการยกเลิก/ ปรับปรุงรายการ 

เป็น Void/ Refund ระบบจะแสดงเฉพาะรายการ Void/ Refund เท่านั้น 
 กรณีรายการนั้นๆมีการท ารายการ Payment และพบการการยกเลิก/ ปรับปรุง 

รายการเป็น Void/ Refund และเคย Reverse Void/ Reverse Refund ระบบจะแสดงเฉพาะรายการ Reverse 
Void/ Reverse Refund เท่านั้น 

 ดงันั้นถา้ Search ดว้ย Approval Code ของรายการท่ีไม่ใช่รายการล่าสุด จะไม่สามารถ  
คน้หารายการนั้นพบไดใ้นหน้าจอ Manual Adjustment เน่ืองจาก ระบบยินยอมให้ปรับปรุงรายการจาก 
Transaction Type รายการล่าสุดเท่านั้น 

 เม่ือคลิกปุ่มดินสอในรายการท่ีตอ้งการปรับปรุง จะปรากฏหนา้จอ pop up ซ่ึงแสดงขอ้มูล 
รายละเอียดของแต่ละรายการ ดงั field ดงัต่อไปน้ี Reference ID, Post Date, Post Time, Transaction Date, 
Transaction Time, Company Code, Company Name, Merchant No., Merchant Name, Terminal ID, Paid 
Type, Personal ID, Personal Name, Reference PID, Parent PID, Parent Name, Approval Code, Amount, 
Transaction Type, Channel, User ID, Adjustment  

 ประเภทรายการหลงัปรับปรุงจะแสดงใน field ‘Adjustment’ และเง่ือนไขการปรับปรุง 
รายการในระบบจะเป็นดงัน้ี 

 การยกเลิกรายการ Payment  
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “EDC” และ Transaction Date เป็น 

วนัท่ีเดียวกนักบั Post Date, field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Void” 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “EDC” และ Transaction Date ต่างวนั 

กบั Post Date, field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Refund” 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “KCorp” และ Post Date เป็น 

วนัท่ีวนัเดียวกนักบัวนัท่ีปัจจุบนั field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Void” 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “KCorp” และ Post Date ต่างวนั 
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กบัวนัท่ีปัจจุบนั field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Refund” 
 การยกเลิกรายการ Void 

 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “EDC” และ Transaction Date เป็น 
วนัท่ีในอดีต จะไม่สามารถปรับปรุงรายการน้ีได ้ตอ้งท ารายการ Payment เขา้มาใหม่ 

 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “EDC” และ Transaction Date เป็น 
วนัท่ีปัจจุบนั, field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Reverse Void” 

 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “KCorp” และ Post Date เป็น 
วนัท่ีในอดีต จะไม่สามารถปรับปรุงรายการน้ีได้ ต้องท ารายการ Payment เข้ามาใหม่านหน้าจอ 
Healthcare Key in 

 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “KCorp” และ Post Date เป็น 
วนัท่ีปัจจุบนั, field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Reverse Void” 

 การยกเลิกรายการ Refund 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีมี Post Date เป็นวนัท่ีในอดีต จะไม่สามารถปรับปรุง 

รายการน้ีได ้ตอ้งท ารายการ Payment เขา้มาใหมา่นหนา้จอ Healthcare Key in 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีมี Post Date เป็นวนัท่ีปัจจุบนั, field ‘Adjustment’ จะ 

แสดงเป็นค าวา่ “Reverse Refund”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กดปุ่ม Approve 

1111111111111 
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 กดปุ่ม Confirm  
 เม่ือกดปุ่ม Confirm ระบบจะแสดง Approval Code ของรายการใหม่หลงัปรับปรุงเป็นตวัเลข 9 
หลกั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กดปุ่ม Finish  
 เม่ือกดปุ่ม Finish จะเสร็จส้ินกระบวนการปรับปรุงรายการ ระบบจะมีรายการใหม่เพิ่มมาอีก 1 
รายการคือรายการท่ีท าการปรับปรุงผ่านระบบงาน KCorp สามารถเรียกดูรายการน้ีได้บนหน้าจอ 
Healthcare Online 

1111111111111 

1111111111111 
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2.4.3 การใช้งานหน้าจอ Healthcare Key in 
 หน้าจอ Healthcare Key in คือหน้าจอส าหรับการท ารายการใช้สิทธิ (Payment) รายการใหม่เขา้
ระบบ โดยจะเป็น BCP Plan ในกรณีท่ีเคร่ือง EDC ไม่สามารถใชง้านได ้ประกอบดว้ย field ดงัต่อไปน้ี 
Transaction Date, Transaction Time, Company Code (Default value), Merchant ID, Terminal ID, 
Personal ID, Paid Type, Age, Parent Personal ID, First Name, Last Name, Amount 
 2.4.3.1 ขั้นตอนการท ารายการใช้สิทธิผ่านหน้าจอ Healthcare Key in 

 กรณีผูใ้ชสิ้ทธิมีอายมุากกวา่ 7 ปี 
 กรอกขอ้มูลรายการใชสิ้ทธิ ลงใน filed ดงัน้ี Transaction Date (สามารถเลือกเป็นวนั 

ในอดีตได้), Company Code, Merchant ID, Terminal ID, Personal ID, Paid Type, Age (อายุ 7 ปีข้ึนไป) 
และ Amount 

 กดปุ่ม Submit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบจะแสดงขอ้มูลช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธิใน field “Customer Name” ขอ้มูลเลขบตัร 
ประจ าตวัประชาชนท่ีใชอ้า้งอิงสิทธิใน field “Reference PID” และขอ้มูลผูน้ าเขา้รายการใชสิ้ทธิผา่น 
KCorp ใน field “Username”  

 กดปุ่ม Confirm 
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 ระบบจะแสดงขอ้มูล “Approval Code” 9 หลกัส าหรับรายการน้ี 
 กดปุ่ม Finish  

 เม่ือกดปุ่ม Finish จะเสร็จส้ินการท ารายการใช้สิทธิผ่านหน้าจอ KCorp ระบบจะมีรายการใหม่
เพิ่มมาอีก 1 รายการ คือรายการ Payment สามารถเรียกดูรายการน้ีไดบ้นหนา้จอ Healthcare Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 
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 กรณีผูใ้ชสิ้ทธิมีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี 
 กรอกขอ้มูลรายการใชสิ้ทธิ ลงใน filed ดงัน้ี Transaction Date (สามารถเลือกเป็นวนั 

ใน อ ดี ต ได้ ), Transaction Time, Company Code, Merchant ID, Terminal ID, Personal ID, Paid Type, 
Age (อายตุ  ่ากวา่ 7 ปี), Parent Personal ID, First Name (ผูป้กครอง), Last Name(ผูป้กครอง), Amount 

 กดปุ่ม Submit  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ระบบจะแสดงขอ้มูลช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธิใน field “Customer Name” ขอ้มูลเลขบตัร 
ประจ าตวัประชาชนท่ีใชอ้า้งอิงสิทธิใน field “Reference PID” และขอ้มูลผูน้ าเขา้รายการใชสิ้ทธิผา่น 
KCorp ใน field “Username”  

 กดปุ่ม Confirm 
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 ระบบจะแสดงขอ้มูล “Approval Code” 9 หลกัส าหรับรายการน้ี 
 กดปุ่ม Finish 

 เม่ือกดปุ่ม Finish จะเสร็จส้ินการท ารายการใช้สิทธิผ่านหน้าจอ KCorp ระบบจะมีรายการใหม่
เพิ่มมาอีก 1 รายการ คือรายการ Payment สามารถเรียกดูรายการน้ีไดบ้นหนา้จอ Healthcare Online 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 ทั้งน้ีถา้ Personal ID ท่ีกรอกลงบนหนา้จอเป็น PID ท่ีไม่มิสิทธิ/ ไม่พบสิทธิในการรักษาพยาบาล
ระบบจะแสดง error “Personal ID is not found. Please checking your Personal ID” ดงัแสดงในรูปดา้นล่าง 
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2.4.3.2 รูปแบบใบค าขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 
 ใบค าขอใชสิ้ทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ สามารถใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูใ้ชสิ้ทธิ 
เพื่อน าเขา้ขอ้มูลการใชสิ้ทธิในภายหลงัได ้ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ใชง้านหนา้จอ Healthcare key in หรือ 
เคร่ือง EDC ได ้อา้งอิง ภาคผนวก ค 
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2.4.4 การใช้งานหน้าจอ Healthcare Download 
 หนา้จอ Healthcare Download คือหนา้จอส าหรับการเรียกดูรายงานของสถานพยาบาล (Merchant 
report) ทั้ง 5 รายงานดงัน้ี 

 Health Care Transaction Daily Detail Report 
 Health Care Transaction Daily Summary Report 
 Health Care Manual Keyin Transaction Daily Detail Report 
 Health Care Manual Adjustment Transaction Daily Detail Report 
 Health Care Transaction Monthly Summary Report 
 TXT001 : ขอ้มูลการใชสิ้ทธิ 

 โดยจะแสดงอยูใ่นรูปแบบ Archive file ซ่ึงเม่ือ download file ออกมาจากระบบจะตอ้งด าเนินการ 
Extract file เพื่อใหไ้ดร้ายงานท่ีพร้อมใชง้านทั้ง 5 รายงาน  
 หน้าจอ Healthcare Download ประกอบด้วย Field ในการเรียกดูรายงานดังต่อไปน้ี Date (Post 
Date) default value เป็ น วัน ปั จ จุ บั น , From Date (Post Date), To Date (Post Date), Company Code 
(Default Value), Service Name (Healthcare Download Report) 
 

 

 2.4.4.1 ข้ันตอนการท ารายการเรียกดูรายงานผ่านหน้าจอ Healthcare Download 
 กรอกขอ้มูลวนัท่ีท่ีตอ้งการเรียกดูรายงาน ใน field From Date (Post Date) และ To Date  

(Post Date) โดยสามารถเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดสู้งสุด 90 วนั 
 ระบบ Default ขอ้มูล Company Code 
  เลือก Service Name เป็น Healthcare Download Report 
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 กดปุ่ม Search 
 เม่ือกดปุ่ม Search ระบบจะแสดงขอ้มูลรายงานของสถานพยาบาล (Merchant report) ออกมาเป็น
ราย record แยกตามวนัท่ีในการออกรายงาน 

 กดปุ่ม Download 
 เม่ือกดปุ่ม Download ระบบจะด าเนินการ download รายงานซ่ึงอยู่ในรูปแบบ Archive file ให้
ด าเนินการ Extract file เพื่อใหไ้ดร้ายงานในรูปแบบ PDF file 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
กรณีท่ีวนัท่ีเรียกดูไม่มีรายงานในระบบ Search result จะแสดงขอ้ความ “ไม่พบขอ้มูล” ดงัรูป 
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 2.4.4.2 รูปแบบรายงานส าหรับสถานพยาบาล 
รายงานการใชสิ้ทธิส าหรับสถานพยาบาลจะอยูใ่นรูปแบบ PDF file จ านวน 5 รายงาน และ 1 text  

File โดยมีรูปแบบรายงานดงัน้ี 
 HCD001: Health Care Transaction Daily Detail Report  เป็นรายงาน ณ ส้ินวนั ซ่ึงแสดงทุก 

รายการใชสิ้ทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใชสิ้ทธิ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 HCD002: Health Care Transaction Daly Summary Report เป็นรายงานสรุป ณ ส้ินวนัซ่ึง 
แสดงยอดรวมการใชสิ้ทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใช้
สิทธิ 
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 HCD003: Health Care Manual Keyin Transaction Daily Detail Report เป็นรายงาน ณ ส้ิน 
วนั ซ่ึงแสดงรายการใช้สิทธิภายในวนัท่ีเกิดจากช่องทาง KCorp เมนู Healthcare Key in ท่ีมีผลต่อการ
กระทบยอดการใชสิ้ทธิ 
 

 
 
 
 
 
 HCD004: Health Care Manual Adjustment Transaction Daily Detail Report เป็นรายงาน ณ  

ส้ินวนั ซ่ึงแสดงรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิ ดว้ย KCorp เมนู Healthcare Adjustment ท่ีมีผลต่อการกระทบ
ยอดการใชสิ้ทธิ 
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 HCM005: Health Care Transaction Monthly Summary Report เป็นรายงานสรุป ณ ส้ินเดือน 
ซ่ึงแสดงยอดรวมการใชสิ้ทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการ
ใชสิ้ทธิ 

 
 
 
 
 
 TXT001 : ขอ้มูลการใชสิ้ทธิในรูปแบบ text file ซ่ึงแสดงทุกรายการใชสิ้ทธิภายในวนัจากทุก 

ช่องทางทั้ง EDC และ KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใชสิ้ทธิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

   คู่มือการใช้งานระบบ KTB Corporate online ส าหรับสถานพยาบาล โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ|  40 

 

2.5 การกระทบยอดการใช้สิทธิ 
 การตรวจสอบรายงานส้ินวนั ซ่ึงรายงานจะแสดงรายการใชสิ้ทธิภายในวนัหลงัจากกระทบยอด
การใชสิ้ทธิ จากทุกช่องทางทั้ง EDC และ KCorp เรียบร้อยแลว้ โดยสามารถตรวจสอบไดด้งัน้ี 
 2.5.1 หลกัการกระทบยอดรายการใช้สิทธิ 
 หลกัการกระทบยอดรายการใชสิ้ทธิ ณ ส้ินวนั เป็นดงัน้ี 

 รายการ Void จะหกัลา้งกบัรายการ Payment และจะไม่แสดงทั้งสองรายการน้ีใน 
รายงานส้ินวนั เน่ืองจากหลงัหกัลา้งรายการกนัแลว้จะไม่กระทบยอดการใชสิ้ทธิ (มีค่าเป็น 0 – ศูนย)์ 

 รายการ Reverse void จะหกัลา้งกบัรายการ Void และจะไม่แสดงทั้งสองรายการน้ี 
ในรายงานส้ินวนั เน่ืองจากหลงัหกัลา้งรายการกนัแลว้จะไม่กระทบยอดการใชสิ้ทธิ (มีค่าเป็น 0) 

 รายการ Reverse Refund จะหกัลา้งกบัรายการ Refund และจะไม่แสดงทั้งสองรายการน้ี 
ในรายงานส้ินวนั เน่ืองจากหลงัหกัลา้งรายการกนัแลว้จะไม่กระทบยอดการใชสิ้ทธิ (มีค่าเป็น 0) 

 รายการ Payment ท่ีไม่มีคู่หกัลา้งจะแสดงในรายงานส้ินวนั เน่ืองจากกระทบยอดการใช ้
สิทธิ 

 รายการ Refund ท่ีไม่มีคู่หกัลา้งจะแสดงในรายงานส้ินวนั เน่ืองจากกระทบยอดการใช ้
สิทธิ 

สามารถแสดงตวัอยา่ง การกระทบสิทธิไดด้งัตวัอยา่งดา้นล่าง 
 2.5.2 ตัวอย่างการกระทบยอดรายการใช้สิทธิ 
ตัวอย่างที ่1   
 สถานพยาบาลแห่งหน่ึงเขา้ติดตั้งเคร่ือง EDC 1 เคร่ือง และท ารายการใชสิ้ทธิ/ ปรับปรุงรายการใช้
สิทธิ ระหวา่งวนั ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

 รายการท่ี 1 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 1000 บาท  
 รายการท่ี 2 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการแรก ผา่นเคร่ือง EDC  (Void) 1000 บาท 
 รายการท่ี 3 ปรับปรุงรายการ โดยยกเลิกรายการ Void (ยกเลิกรายการท่ี 2) ผา่นระบบงาน  

KCorp (Reverse Void) 1000 บาท 
 รายการท่ี 4 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 2000 บาท  
 รายการท่ี 5 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการท่ี 4 ผา่นเคร่ือง EDC  (Void) 2000 บาท 
 รายการท่ี 6 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 3000 บาท  
 รายการท่ี 7 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการท่ี 6 ผา่นระบบงาน KCorp (Void) 3000 บาท 
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 รายการท่ี 8 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 4000 บาท  
 รายการท่ี 9 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นระบบงาน KCorp 5000 บาท 

 หน้าจอ Healthcare Online แสดงทุกรายการท่ีเข้าสู่ระบบในวนัปัจจุบัน (Post date - วนัท่ี 4 
มีนาคม 2561) ทั้งรายการท่ีเกิดจากการท ารายการใหม่ และการปรับปรุงรายการ ซ่ึงเป็นรายการท่ีสามารถ
เกิดไดจ้ากเคร่ือง EDC และระบบงาน KCorp ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 ณ ส้ินวนัท่ี 4 มีนาคม 2561 ระบบงานธนาคารจะกระทบยอดรายการดงัน้ี 

 รายการท่ี 3 (Reverse Void) หกัลา้งกบัรายการท่ี 2 (Void) จึงไม่แสดงในรายงานส้ินวนั 
 รายการท่ี 5 (Void) หกัลา้งกบัรายการท่ี 4 (Payment) จึงไม่แสดงในรายงานส้ินวนั 
 รายการท่ี 7 (Void) หกัลา้งกบัรายการท่ี 6 (Payment) จึงไม่แสดงในรายงานส้ินวนั 
 รายการท่ี 1, 8 และ 9 (Payment) ท่ีไม่มีคู่หกัลา้งจะแสดงในรายงานส้ินวนั  

 รายการ ณ ส้ินวนัท่ีแสดงในรายงาน คือรายการใช้สิทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ 
KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใช้สิทธิ ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2561 (4/03/2018) เป็นดังน้ี คือแสดง
รายการท่ี 1, 8 และ 9 และมียอดรวมเป็น 10,000 บาท 
 
 
 

 
 

 
 ทั้ งน้ี Sales Slip ท่ีได้จากการพิมพ์จากเคร่ือง EDC (เคร่ือง Terminal ID 0040000001) ณ วนัท่ี      
4 มีนาคม 2561 จะแสดงเฉพาะรายการใชสิ้ทธิ (Payment) และรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิภายในวนั (Void) 
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ท่ีเกิดจากการท ารายการผา่นเคร่ือง EDC เท่านั้น (รายการท่ีมาจาก Channel EDC เท่านั้น) Sales Slip ท่ีได้
จากการพิมพจ์ากเคร่ือง EDC จะไม่สามารถแสดงรายการใช้สิทธิ (Payment)/ รายการยกเลิกการใช้สิทธิ
ภายในวนั (Void)/ รายการยกเลิกการใช้สิทธิข้ามวนั (Refund)/ รายการ Reverse Void และ รายการ 
Reverse Refund ท่ีเกิดจากการท ารายการ/ ปรับปรุงรายการผา่นระบบงาน KTB Corporate Online ได ้
 จากตัวอย่างข้างต้น  Sales Slip ท่ี ได้จากการพิ มพ์จาก เค ร่ือง  EDC (เค ร่ือง  Terminal ID 
0040000001) จะสามารถแสดงรายการ เป็นดงัน้ี (แสดงเฉพาะรายการ ท่ีเกิดจากการท ารายการผา่นเคร่ือง 
EDC เท่านั้น) 

 รายการท่ี 1 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 1000 บาท  
 รายการท่ี 2 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการแรก ผา่นเคร่ือง EDC  (Void) 1000 บาท 
 รายการท่ี 4 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 2000 บาท  
 รายการท่ี 5 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการท่ี 4 ผา่นเคร่ือง EDC  (Void) 2000 บาท 
 รายการท่ี 6 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 3000 บาท  
 รายการท่ี 8 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 4000 บาท  

 ยอดรวมท่ีแสดงใน Sale Slip settlement (รายงานสรุปยอดการใชสิ้ทธิ ผา่นเคร่ือง EDC) คือ 7000 
บาท 
 จะเห็นได้ว่า การกระทบยอดการใช้สิทธิ จะต้องกระทบทุกรายการ ทั้ งรายการใช้สิทธิ และ
รายการปรับปรุงสิทธิ ท่ีเกิดจากช่องทาง EDC และระบบงาน KCorp จึงจะสามารถตรวจสอบยอดการใช้
สิทธิ ณ ส้ินวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
ตัวอย่างที ่2 
 สถานพยาบาลแห่งเดิมกบัตวัอยา่งท่ี 1 ท าการปรับปรุงรายการใชสิ้ทธิ ระหวา่งวนั ณ วนัท่ี  
5 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

 รายการท่ี 10 ปรับปรุงรายการขา้มวนั โดยยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (ยกเลิกรายการท่ี 8)  
ผา่นระบบงาน KCorp (Refund) 4000 บาท 

 รายการท่ี 11 ปรับปรุงรายการขา้มวนั โดยยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (ยกเลิกรายการท่ี 9)  
ผา่นระบบงาน KCorp (Refund) 5000 บาท 

 รายการท่ี 12 ปรับปรุงรายการโดยยกเลิกรายการ Refund (ยกเลิกรายการท่ี 11) ผา่น 
ระบบงาน KCorp (Reverse Refund) 5000 บาท 
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 หน้าจอ Healthcare Online แสดงทุกรายการท่ีเข้าสู่ระบบในวนัปัจจุบัน (Post date - วนัท่ี 5 
มีนาคม 2561) ทั้งรายการท่ีเกิดจากการท ารายการใหม่ และการปรับปรุงรายการ ซ่ึงเป็นรายการท่ีสามารถ
เกิดไดจ้ากเคร่ือง EDC และระบบงาน KCorp ดงัน้ี 

 
 

 ณ ส้ินวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ระบบงานธนาคารจะกระทบยอดรายการดงัน้ี 
 รายการท่ี 12 (Reverse Refund) หกัลา้งกบัรายการท่ี 11 (Refund) จึงไม่แสดงในรายงาน 

ส้ินวนั 
 รายการท่ี 10 (Refund) ท่ีไม่มีคู่หกัลา้งจะแสดงในรายงานส้ินวนั  

 รายการ ณ ส้ินวนัท่ีแสดงในรายงาน คือรายการใช้สิทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ 
KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใช้สิทธิ ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 (5/03/2018) เป็นดังน้ี คือแสดง
รายการท่ี 10 เท่านั้น และมียอดรวมเป็น -4000 บาท (ติดลบส่ีพนับาท) 

 
 
 
 

 
 ทั้ งน้ี  หน้าจอ  Settlement (สรุปยอดการใช้สิทธิ ผ่านเคร่ือง EDC) ของเคร่ือง EDC (เค ร่ือง 
Terminal ID 0040000001) ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 จะแสดงหน้าจอ “ไม่พบรายการ” เน่ืองจากเคร่ือง 
EDC จะแสดงเฉพาะรายการใชสิ้ทธิ (Payment) และรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิภายในวนั (Void) ท่ีเกิดจาก
การท ารายการผา่นเคร่ือง EDC เท่านั้น (ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ไม่มีการท ารายการผา่นเคร่ือง EDC) 
 จะเห็นไดว้า่ การกระทบยอดการใชสิ้ทธิ จะตอ้งกระทบทุกรายการทั้งรายการใชสิ้ทธิ และรายการ
ปรับปรุงสิทธิ ท่ีเกิดจากช่องทาง EDC และ KCorp จึงจะสามารถตรวจสอบยอดการใชสิ้ทธิ  ณ ส้ินวนัได้
อยา่งถูกตอ้ง  
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ภาคผนวก ก. 
Use Case ในการปรับปรุงสิทธิ 

 
 การปรับปรุงสิทธิสามารถท ารายการได้ผ่านช่องทาง EDC และ KTB Corporate Online ดัง 
Scenario ต่อไปน้ี 
 

Scenario Solution 
      1. เจา้หนา้ท่ีท ารายการใชสิ้ทธิท่ีเคร่ือง EDC โดย
พบวา่กดยอดเงินผดิพลาด จึงตอ้งการยกเลิกรายการ 
Payment  

1. ท ารายการ Void ผา่นเคร่ือง EDC หรือ ท า
รายการ Void ผา่นระบบงาน KCorp บนหนา้จอ 
“Healthcare Adjustment” 

      2. ผูใ้ชสิ้ทธิ พบวา่หลงัจากรูดใชสิ้ทธิ (Payment) 
ท่ีเคร่ือง EDC เรียบร้อยแลว้ พบวา่ไม่สามารถ
รับประทานยาบางตวัได ้จึงตอ้งท ารายการรูดใชสิ้ทธิ
ใหม่ตามยอดเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1. ท ารายการ Void รายการใชสิ้ทธิรายการแรก
ผา่นเคร่ือง EDC  
2. ท ารายการ Payment รายการใหม่ผา่นเคร่ือง 
EDC 

      3. ผูใ้ชสิ้ทธิ พบวา่หลงัจากรูดใชสิ้ทธิ (Payment) 
ท่ีเคร่ือง EDC เรียบร้อยแลว้ พบวา่ยาบางตวัไม่มีใน
คลงัยาของสถานพยาบาล จึงตอ้งท ารายการรูดใช้
สิทธิใหม่ตามยอดเงินจริงของรายการยาท่ีไดรั้บ 

1. ท ารายการ Void รายการใชสิ้ทธิรายการแรก
ผา่นเคร่ือง EDC  
2. ท ารายการ Payment รายการใหม่ผา่นเคร่ือง 
EDC 

      4. ผูใ้ชสิ้ทธิ พบวา่หลงัจากรูดใชสิ้ทธิ (Payment) 
ท่ีเคร่ือง EDC เรียบร้อยแลว้ พบวา่ไม่สามารถทานยา
บางตวัได ้(แพย้า) จึงตอ้งท ารายการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขยา และรูดใชสิ้ทธิใหม่ตามยอดเงินจริง 

1. ท ารายการ Void รายการใชสิ้ทธิรายการแรก
ผา่นเคร่ือง EDC  
2. ท ารายการ Payment รายการใหม่ผา่นเคร่ือง 
EDC 

      5. ขา้ราชการผูมี้สิทธิเขา้ใจผดิวา่ พาครอบครัวมา
สถานพยาบาลแลว้ใชบ้ตัรประชาชนของตนเองรูดใช้
สิทธิแทนครอบครัวได ้(ผูป่้วยคือครอบครัว
ขา้ราชการ) จึงเกิดการรูดใชสิ้ทธิบตัรผดิใบ   
 

1. ท ารายการ Void รายการใชสิ้ทธิรายการแรก
ผา่นเคร่ือง EDC  
2. ท ารายการ Payment รายการใหม่ผา่นเคร่ือง 
EDC 
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Scenario Solution 
      6. เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินท่ีเคร่ือง EDC ท ารายการ
ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (Void) ท่ีเคร่ือง EDC ส าเร็จ 
เม่ือตรวจสอบ Sales Slip พบวา่ขณะท ารายการ Void 
กดหมายเลข Trace No. ในใบ Sales Slip ผดิ ส่งผล
ให ้Void ผดิรายการ 

1. ท ารายการ “Void” รายการท่ีมีเลข Trace No. 
ท่ีถูกตอ้งผา่นเคร่ือง EDC (Void รายการท่ีถูกตอ้ง
อีกคร้ัง)   
2. ปรับปรุงรายการท่ี “Void” ผดิพลาด ใหเ้ป็น
รายการ “Reverse Void” ผา่นระบบงาน KCorp 
บนหนา้จอ “Healthcare Adjustment”  

      7. เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินท่ีเคร่ือง EDC ท ารายการ
ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (Void) ท่ีเคร่ือง EDC ส าเร็จ 
เม่ือตรวจสอบ Sales Slip จึงพบวา่ Sales Slip ท่ีน ามา
ท ารายการ Void มีเลข 4 ตวัทา้ยเหมือนกนั แต่ช่ือเป็น
ของผูป่้วยคนอ่ืน จึงพบวา่ Void ผดิรายการ 

1. ท ารายการ “Void” ดว้ย Sales Slip ท่ีถูกตอ้ง
ผา่นเคร่ือง EDC (Void รายการท่ีถูกตอ้งอีกคร้ัง)   
2. ปรับปรุงรายการท่ี “Void” ผดิพลาด ใหเ้ป็น
รายการ “Reverse Void” ผา่นระบบงาน KCorp 
บนหนา้จอ “Healthcare Adjustment” 

      8. เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินท่ีเคร่ือง EDC ท ารายการ
ใชสิ้ทธิ (Payment)/ ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (Void) 
แลว้พบวา่เคร่ือง EDC แสดงขอ้ความ ประมวลผล
เกินระยะเวลา/ การส่ือสารขดัขอ้ง ณ ชัว่ขณะหน่ึง 
แลว้จึงกลบัมาใชง้านได ้และพบวา่เคร่ือง EDC ไม่ 
Print Sales Slip 

1. ท ารายการ “ทดสอบโฮสท”์ บนเคร่ือง EDC 
แลว้พบวา่ “Log on OK!!” คือเคร่ืองสามารถ
กลบัมาใชง้านได ้
2. กดปุ่ม Re-Print บนเคร่ือง EDC เพื่อ
ตรวจสอบ Sales Slip 
2.1 ถา้ Sales Slip ท่ี Reprint เป็นของรายการ
ปัจจุบนัท่ีเพิ่งท ารายการก่อน/ ขณะเคร่ืองขดัขอ้ง 
คือรายการส าเร็จ 
2.2 ถา้ Sales Slip ท่ี Reprint เป็นของรายการก่อน
หนา้รายการปัจจุบนัท่ีเพิ่งท ารายการก่อน/ ขณะ
เคร่ืองขดัขอ้ง ถือวา่รายการไม่ส าเร็จ ใหท้  า
รายการท่ีตอ้งการผา่นเคร่ือง EDC อีกคร้ังหน่ึง 
3. สามารถตรวจสอบสถานะของการท ารายการ
ไดผ้า่นระบบงาน KCorp บนหนา้จอ 
“Healthcare Online” 
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Scenario Solution 
     9. เม่ือพบวา่เคร่ือง EDC ไม่สามารถใชง้านได ้
และสถานพยาบาลเลือกใช ้BCP ในการ Manual Key 
in ผา่น KCorp หลงักรอกขอ้มูลการท ารายการใช้
สิทธิ (Payment) ผา่นหนา้จอ Healthcare Key in 
ส าเร็จ พบวา่จ านวนเงินท่ีกรอกไม่ถูกตอ้ง 

1. ยกเลิกรายการท่ี Manual Key in ผดิพลาดโดย
ท ารายการ “Void” ผา่นระบบงาน KCorp บน
หนา้จอ “Healthcare Adjustment” 
2. กรอกขอ้มูลการท ารายการใชสิ้ทธิ (Payment) 
ท่ีถูกตอ้งผา่นระบบงาน KCorp บนหนา้จอ 
“Healthcare Key in” 
 

     10.  เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Void” ผา่นระบบ 
KCorp ผดิรายการ และตรวจพบทนัทีหลงัจากท า
รายการส าเร็จ 

1. ปรับปรุงรายการท่ี “Void” ผดิพลาด ใหเ้ป็น
รายการ “Reverse Void” ผา่นระบบงาน KCorp 
บนหนา้จอ “Healthcare Adjustment” (ปรับปรุง
รายการภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีท ารายการ Void) 
2. ยกเลิกรายการ Payment ท่ีตอ้งการผา่น
ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ “Healthcare 
Adjustment” (Void/ Refund) 
 

     11. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Refund” ผา่นระบบ 
KCorp ผดิรายการ และตรวจพบทนัทีหลงัจากท า
รายการส าเร็จ 

1. ปรับปรุงรายการท่ี “Refund” ผดิพลาด ใหเ้ป็น
รายการ “Reverse Refund” ผา่นระบบงาน 
KCorp บนหนา้จอ “Healthcare Adjustment” 
(ปรับปรุงรายการภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีท า
รายการ Refund) 
2.  “Refund” รายการ Payment ท่ีตอ้งการผา่น
ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ “Healthcare 
Adjustment” 
 

     12. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Void” ผดิรายการ  และ
ตรวจพบหลงัจากวนัท่ีท ารายการส าเร็จ  

1. รายการท่ีถูก Void ผดิไป ใหท้ ารายการใชสิ้ทธิ 
(Payment) เขา้ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ 
“Healthcare Key in” 
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Scenario Solution 
2. ปรับปรุงรายการท่ีตอ้งการยกเลิกการใช ้ผา่น
ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ “Healthcare 
Adjustment” ใหเ้รียกรายการ Payment ข้ึนมา
ปรับปรุงรายการใหเ้ป็นรายการ “Refund”  

     13. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Refund” ผดิรายการ  
และตรวจพบหลงัจากวนัท่ีท ารายการส าเร็จ  

1. รายการท่ีถูก Refund ผดิไป ใหท้ ารายการใช้
สิทธิ (Payment) เขา้ระบบงาน KCorp บน
หนา้จอ “Healthcare Key in” 
2. ปรับปรุงรายการท่ีตอ้งการยกเลิกการใช ้ผา่น
ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ “Healthcare 
Adjustment” ใหเ้รียกรายการ Payment ข้ึนมา
ปรับปรุงรายการใหเ้ป็นรายการ “Refund”  

     14. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Reverse Void” ผา่น
ระบบ KCorp ผดิรายการ  และตรวจพบทนัที
หลงัจากท ารายการส าเร็จ 

1. ปรับปรุงรายการน้ีผา่นระบบงาน KCorp บน
หนา้จอ “Healthcare Adjustment” ใหเ้รียก
รายการ Payment ข้ึนมาปรับปรุงรายการให้เป็น
รายการ “Void”  
 

     15. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Reverse Refund” ผา่น
ระบบ KCorp ผดิรายการ และตรวจพบทนัทีหลงัจาก
ท ารายการส าเร็จ 

1. ปรับปรุงรายการน้ีผา่นระบบงาน KCorp บน
หนา้จอ “Healthcare Adjustment” ใหเ้รียก
รายการ Payment ข้ึนมาปรับปรุงรายการให้เป็น
รายการ “Refund” 
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ภาคผนวก ข. 

การเรียกรายงานส าหรับสถานพยาบาลรัฐทีม่ีรหัสเบิกจ่าย GFMIS  

 

กรณีสถานพยาบาลรัฐท่ีมีรหสัเบิกจ่าย GFMIS จะสามารถเรียกดูรายงานการใชสิ้ทธิของ

ขา้ราชการภายใตห้น่วยงานตนเอง ผา่นระบบงาน KTB Corporate Online เมนู HEALTHCARE 

DOWNLOAD >>> Tab Government โดยเป็นรายงานรายเดือน ในรูปแบบ Text File (TXT 007: สรุป

การใชสิ้ทธิรายบุคคลตามหน่วยงาน)  

การใช้งานเมนู Healthcare Download (Government) 
กรณีตอ้งการเรียกดูรายงานการใชสิ้ทธิของขา้ราชการภายใตห้น่วยงานตนเอง เลือก Tab  

“Government” จะปรากฏหนา้ Search criteria ซ่ึงประกอบดว้ย Field ในการเรียกดูรายงานดงัต่อไปน้ี 

Date (Post Date) default value เป็นวนัปัจจุบนั, From Date (Post Date), To Date (Post Date), Service 

Name (Healthcare Government Officer), Cost Center 

 
 
ขั้นตอนการท ารายการเรียกดูรายงานผ่านหน้าจอ Healthcare Download 

 กรอกขอ้มูลวนัท่ีท่ีตอ้งการเรียกดูรายงาน ใน field From Date (Post Date) และ To Date  
(Post Date) โดยสามารถเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดสู้งสุด 90 วนั 

 ระบุวนัท่ีของรายงานท่ีตอ้งการคน้หา 
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 From Date กดท่ีภาพ               เพื่อก าหนดวนัท่ีตอ้งการเร่ิมตน้การคน้หา 

 To Date กดท่ีภาพ               เพื่อก าหนดวนัท่ีตอ้งการส้ินสุดการคน้หา 

 
 ระบบเลือก Service Name เป็น “Healthcare Government Officer” ใหอ้ตัโนมติั 

 ระบบเลือก Cost Center  ตาม “รหสัหน่วยเบิกจ่าย” ท่ีผกูไวใ้นระบบใหอ้ตัโนมติั 

 กดปุ่ม Search                     เพื่อคน้หา ระบบจะท าการดึงรายงานตามเง่ือนไขการคน้หา 

และแสดงผลดา้นล่างของหนา้จอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นเลือกรายงานท่ีตอ้งการ Download และกดปุ่ม  Download 

 จะไดรั้บ Text File (TXT 007 : สรุปการใชสิ้ทธิรายบุคคลตามหน่วยงาน) โดยมีช่ือไฟลต์าม

รูปแบบ DepartmentCode_KcorpID_TXT007_yyyymmdd.txt 
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ใบค ำขอใช้สิทธิเบิกจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร 

   
 

               เรียน  สถำนพยำบำล/ สถำนพยำบำล...........................................................................   

               เร่ือง   ขอใช้สิทธิเบิกจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร 

                ข้าพเจ้า ช่ือ-สกลุ (ผู้ใช้สทิธิเบิกจา่ยตรงคา่รักษาพยาบาลข้าราชการ) …................................................................................. 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ เลขสทิธิที่กรมบญัชีกลางก าหนด คือ …..…………………………………………………….………  

อาย ุ……... ปี ซึง่เป็นผู้ใช้สทิธิเบกิจ่ายตรงคา่รักษาพยาบาลข้าราชการ แผนก  ผู้ ป่วยนอกทัว่ไป   หนว่ยไตเทยีม   หนว่ยรังสมีะเร็ง  

เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้............................................................... บาท (…………………………..……………………….………………..) 

เบอร์โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้................................................................ กรณีผู้ใช้สทิธิอายตุ า่กวา่ 7 ปี กรุณากรอกข้อมลู ช่ือ-สกลุ ผู้ปกครอง คือ                                             
นาย/ นาง/ นางสาว ……………………………..………………. และ เลขบตัรประชาชนผู้ปกครอง คือ .......................................................  

 ลงช่ือ ...................................................................                         ลงช่ือ ........................................................................                                      
 (..............................................................................)                       (....................................................................................) 

                                  เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล                                                                  ชื่อ-สกลุ ผู้ ใช้สิทธิเบกิจา่ยตรงคา่รักษาพยาบาลข้าราชการ 

หมำยเหตุ: ผู้ใช้สทิธิบตัรสวสัดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ ต้องผ่านการตรวจสอบสทิธิการใช้งาน และยืนยนัสทิธิการใช้งานด้วยบตัรประชาชนตวัจริง/ ส าเนาสตูบิตัรทกุครัง้ 

ท่ีใช้สทิธิ และกรุณาตรวจสอบความถกูต้องตรงกนัของบตัรประชาชน/ ส าเนาสตูบิตัร และผู้ใช้สทิธิทกุครัง้ 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

รูปแบบใบค าขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 
 

วนัทีข่อใช้สทิธิ  ........./........./............... 

เวลาทีข่อใช้สทิธิ .................น. 
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โครงการ 

เบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก 

โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองรับรายการบัตรอเิลก็ทรอนิกส์  

และ KTB Corporate Online 

ส าหรับสถานพยาบาลเอกชน  

Version 1.0 
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บทที ่1 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองรับรายการบัตรอเิลก็ทรอนิกส์ 

  
 ขั้นตอนการท ารายการใช้สิทธิผ่านเคร่ืองรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบัตร
รักษาพยาบาลขา้ราชการ ประกอบดว้ย 5 เมนู หลกั คือ 

1. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีสิทธิตนและครอบครัว 
2. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีเด็กท่ีอายไุม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
3. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีสิทธิบุคคลต่างชาติ 
4. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีไม่สามารถใชบ้ตัรได ้
5. การใชสิ้ทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลขา้ราชการ กรณีท ารายการออฟไลน์ 
ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณสิีทธิตนและครอบครัว 
1.1.1 ผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนตามสถานพยาบาลท่ีก าหนด 
1.1.2 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกประเภทการรักษา 
1.1.3 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ “สิทธิตนและครอบครัว” 
1.1.4 เจา้หนา้ท่ีน าบตัรประจ าตวัประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิมาท ารายการท่ีเคร่ืองรับรายการ 

บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1.5 เจา้หนา้ท่ีระบุจ านวนเงินรวมทศนิยมสองต าแหน่ง และกด Enter 
1.1.6 ระบบอนุมติัรายการ หลงัจากนั้นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ ์ 

Sales Slip 
 หน้าจอขั้นตอนการใช้งานเคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์กรณีสิทธิตนเองและครอบครัว แสดงใน
รูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีสิทธิตนและครอบครัว 

 
รูปท่ี 2 รูปแบบ Sales Slip กรณีสิทธิตนและครอบครัว 
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1.2 การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณเีด็กทีอ่ายุไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
1.2.1     เด็กผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนตามสถานพยาบาลท่ีก าหนด 
1.2.2    เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกประเภทการรักษา 
1.2.3  เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุตร ๐-๗ ปี” 
1.2.4   เจา้หน้าท่ีระบุหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนเด็กท่ีตอ้งการใช้สิทธิ  และ กด 
Enter  
1.2.5  เจา้หนา้ท่ีน าบตัรประจ าตวัประชาชนผูป้กครอง มาท ารายการท่ีเคร่ืองรับรายการ 

บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2.6  เจา้หนา้ท่ีน าบตัรประจ าตวัประชาชนผูป้กครอง มาท ารายการท่ีเคร่ืองรับรายการ 

บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2.7  เจา้หนา้ท่ีระบุจ านวนเงินรวมทศนิยมสองต าแหน่ง และ กด Enter 

  1.2.8 ระบบอนุมัติรายการตามท่ีได้รับ สิทธิ  หลังจากนั้ น เค ร่ืองรับรายการบัตร 
อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ ์Sales Slip 
หนา้จอขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์กรณีสิทธิตนเองและครอบครัว แสดงในรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุตร ๐-๗ ปี” 
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รูปท่ี 4 รูปแบบ Sales Slip กรณีสิทธิตนและครอบครัว 

1.3 การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณสิีทธิบุคคลต่างชาติ 

1.3.1 ผูมี้สิทธิใชสิ้ทธิดว้ยหมายเลขสิทธิตามสถานพยาบาลท่ีก าหนด 
1.3.2  เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกประเภทการรักษา 
1.3.3 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุคคลต่างชาติ” 
1.3.4 เจา้หนา้ท่ีระบุหมายเลขสิทธิ (บุคคลต่างชาติ) ท่ีเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  

และ กด Enter 
1.3.5 เจา้หนา้ท่ีระบุจ านวนเงินรวมทศนิยมสองต าแหน่ง และ กด Enter 
1.3.6 ระบบอนุมติัรายการตามท่ีไดรั้บสิทธิ หลงัจากนั้นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  

พิมพ ์Sales Slip 

หนา้จอขั้นตอนการใชง้านเคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์กรณีสิทธิบุคคลต่างชาติ แสดงในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุคคลต่างชาติ” 

 
รูปท่ี 6 รูปแบบ Sales Slip กรณีการใชสิ้ทธิ “สิทธิบุคคลต่างชาติ” 
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1.4. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณไีม่สามารถใช้บัตรได้ 

1.4.1 ผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัวใชสิ้ทธิดว้ยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนตาม 
สถานพยาบาลท่ีก าหนด 

1.4.2 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกประเภทการรักษา 
1.4.3 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ “ไม่สามารถใชบ้ตัรได”้ 

 1.4.4 เจา้หนา้ท่ีระบุหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนผูใ้ชสิ้ทธิท่ีเคร่ืองรับรายการบตัร 
อิเล็กทรอนิกส์ และ กด Enter 

1.4.5 เจา้หนา้ท่ีระบุจ านวนเงินรวมทศนิยมสองต าแหน่ง และ กด Enter 
1.4.6 ระบบอนุมติัรายการตามท่ีไดรั้บสิทธิ หลงัจากนั้นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  

พิมพ ์Sales Slip 

 
รูปท่ี 7  ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีการใชสิ้ทธิ “กรณีไม่สามารถใชบ้ตัรได”้ 
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รูปท่ี 8 รูปแบบ Sales Slip กรณีการใชสิ้ทธิ “กรณีไม่สามารถใชบ้ตัรได”้ 

1.5 การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณที ารายการออฟไลน์ 

 ผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิด้วยเลขบตัรประจ าตวัประชาชนตามสถานพยาบาลท่ี
ก าหนด 

         1.5.1 ผู ้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชนตาม
สถานพยาบาลท่ีก าหนด 

1.5.2 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกประเภทการรักษา 
1.5.3 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “ท ารายการออฟไลน์” 
1.5.4 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือกเง่ือนไขการใชสิ้ทธิและด าเนินการตามขั้นตอนการใช ้

งานปกติ 
1.5.5 เคร่ืองจะด าเนินการพิมพ ์Sales Slip ออฟไลน์ ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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รูปท่ี 9 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีการใชสิ้ทธิ “กรณีท ารายการออฟไลน์” 

 
รูปท่ี 10 รูปแบบ Sales Slip กรณีการใชสิ้ทธิ “กรณีท ารายการออฟไลน์” 
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เม่ือสถานพยาบาลต้องการสรุปยอดประจ าวัน มีข้ันตอนการสรุปยอดกรณีใช้สิทธิผ่านเคร่ืองรับ
รายการบัตรอเิลก็ทรอนิกส์ กรณที ารายการออฟไลน์ ดังนี ้ 

1.  เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “สรุปยอดประจ าวนั” 
2.  เคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์จะส่งรายการออฟไลน์ เขา้ระบบของธนาคารและ 

ด าเนินการพิมพ ์Sales Slip ใหม่ (ท่ีระบบสร้าง Approve Code ใหใ้หม)่ ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
รูปท่ี 11 รูปแบบ Sales Slip กรณี Settlement หลงัการใชสิ้ทธิ “กรณีท ารายการออฟไลน์”  

จะได ้Sales Slip ใหม ่(ท่ีระบบสร้าง Approve Code ให)้ 
 

1.6 ขั้นตอนการท ารายการ ทดสอบโฮซ์ท  
 หากเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ EDC พบปัญหาขดัขอ้งไม่สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
สถานพยาบาลสามารถตรวจสอบการใช้งาน เคร่ือง EDC และระบบ Host ของธนาคารได้ ผ่านเมนู
ทดสอบโฮซ์ทเพื่อตรวจสอบ  

หากระบบข้ึนขอ้ความวา่ Logon OK แสดงวา่เคร่ือง EDC และระบบ Host สามารถใชง้านได ้
ตามปกติ หากระบบไม่ข้ึนขอ้ความวา่ Logon OK แสดงวา่เคร่ือง EDC และระบบ Host ไม่สามารถใชง้าน
ไดต้ามปกติ กรุณาติดต่อ Call Center Healthcare เบอร์โทร 02-111-1188 (ในและนอกเวลาท าการ) 
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รูปท่ี 12 ขั้นตอนการท ารายการใชสิ้ทธิ กรณีท ารายการ “ทดสอบโฮซ์ท” 

1.7 การยกเลกิรายการใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ  
1.7.1 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “ยกเลิกรายการ” 
1.7.2 เจา้หนา้ท่ีใส่รหสัผา่นเคร่ือง 
1.7.3 เจา้หนา้ท่ีระบุหมายเลขสลิป Trace และ กด Enter 
1.7.3 ระบบอนุมติัรายการ หลงัจากนั้นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ ์Slip 

 

รูปท่ี 13 ขั้นตอนการยกเลิกรายการใชสิ้ทธิผา่นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปท่ี 14 รูปแบบ Sales Slip กรณียกเลิกรายการ 

1.8 การพมิพ์รายงานการใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ  
8.1 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “พิมพร์ายงาน” 
8.2 เจา้หนา้ท่ีเลือกเมนู พิมพย์อดรวม หรือ พิมพร์ายละเอียด 
8.3 เจา้หนา้ท่ี และ กด Enter  
8.4 เคร่ืองด าเนินการพิมพ ์Slip ยอดรวม หรือ รายละเอียด 

 

รูปท่ี 15 ขั้นตอนการพิมพร์ายงาน การใชสิ้ทธิผา่นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปท่ี 16 รูปแบบ Sales Slip กรณีพิมพย์อดรวม และ พิมพร์ายละเอียด 

 

1.9.การพมิพ์ซ ้า การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ  
 1.9.1 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “พิมพซ์ ้ า” 
 1.9.2 เจา้หนา้ท่ีเลือกเมนู  

 เลือก “พิมพร์ายการสุดทา้ย”  เม่ือตอ้งการ Reprint Slip รายการล่าสุด  
 เลือก “พิมพซ์ ้ ารายการอ่ืน”  เม่ือตอ้งการ Reprint Slip รายการอ่ืน โดยระบุ Trace ท่ี 

ตอ้งการ 
 เลือก “สรุปยอดล่าสุด”  เม่ือตอ้งการ สรุปยอดล่าสุด 

 1.9.3 เจา้หนา้ท่ีเลือกรายงานท่ีตอ้งการ และกด Enter 
 1.9.4 เคร่ืองด าเนินการพิมพซ์ ้ ารายการท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 17 ขั้นตอนการพิมพซ์ ้ า การใชสิ้ทธิผา่นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
รูปท่ี 18 รูปแบบ Sales Slip กรณีพิมพซ์ ้ า 
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1.10 การสรุปยอดประจ าวนั การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ  
1.10.1 เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลเลือก “สรุปยอดประจ าวนั” 
1.10.2 เจา้หนา้ท่ีใส่รหสัผา่นเคร่ือง  
1.10.3 เจา้หนา้ท่ียนืยนัการสรุปยอดรายการ และ กด Enter 
1.10.4 เคร่ืองด าเนินการพิมพ ์Slip สรุปยอดประจ าวนัท่ีตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 19 ขั้นตอนการสรุปยอดประจ าวนัการใชสิ้ทธิผา่นเคร่ืองรับรายการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

รูปท่ี 20 รูปแบบ Sales Slip กรณีสรุปยอดประจ าวนั 
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บทที ่2 

คู่มือการใช้งานระบบ KTB Corporate online ส าหรับสถานพยาบาล 
โครงการบัตรสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

2.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate online 
1. ใส่ URL: https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate จะปรากฏหนา้จอ Login 
2. ใส่ Company ID, User ID และ Password  
3. กดปุ่ม Login 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 เม่ือเข้าใช้งานคร้ังแรกจะปรากฏหน้าจอ Change Password โดยระบบจะบังคับให้เปล่ียน 
Password ส าหรับการเขา้ใช้งานในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีให้ด าเนินการตั้ง password ใหม่ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย
ตวัอกัษรภาษาองักฤษ และตวัเลข มีความยาว 8 ตวัอกัษรข้ึนไป และกดปุ่ม Confirm Password 
 
 
 
 
 
 

2.2 ขั้นตอนการเข้าใช้งานเมนู บนระบบ KTB Corporate online 
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 เม่ือ Login ส าเร็จ ระบบจะแสดงหนา้จอหลกัดงัรูป  
 มุมบนขวาของหนา้จอหลกั จะแสดงขอ้มูล User ท่ีใช ้Login วนัท่ี, เวลาปัจจุบนั และ ปุ่ม  

Logout 
 มุมบนซา้ยของหนา้จอหลกั จะแสดงปุ่มเมนูในการเขา้ใชง้าน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 เลือกปุ่มเมนูในการเขา้ใชง้าน ท่ีมุมบนซา้ยของหนา้จอหลกั จะปรากฏเมนูต่างๆดงัน้ี 
 Healthcare Online คือหนา้จอท่ีแสดงทุกรายการท่ีเขา้ระบบในวนัปัจจุบนั  
 Healthcare Download คือหนา้จอส าหรับดาวน์โหลดรายงานของสถานพยาบาล  
 Healthcare Adjustment คือหนา้จอส าหรับปรับปรุงรายการ  
 Healthcare Key in คือหนา้จอส าหรับการท ารายการใชสิ้ทธิ (Payment) เขา้สู่ 

ระบบ โดยจะใชง้านในกรณี BCP Plan ท่ีเคร่ือง EDC ไม่สามารถใชง้านได ้
 User Manual คือ link ส าหรับการ  download คู่มือการใชง้านระบบ KTB  

Corporate online 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Field ทีแ่สดงบนระบบ KTB Corporate online 
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 การใช้งาน KTB Corporate Online จะปรากฏ Field ต่างๆทั้ งในส่วนของ เมนูการใช้งาน การ
เรียกดูขอ้มูล และขอ้มูลรายการใช้สิทธิ ความหมายของแต่ละ field แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แสดง field และความหมายของ field ท่ีแสดงในระบบ KTB Corporate online (KCorp) 

Field Name Description 
Company Code รหสัสถานพยาบาลท่ีธนาคารใชอ้า้งอิง 
Company Name ช่ือสถานพยาบาล/ สถานพยาบาล 
Company ID  รหสั KCorp ID ของสถานพยาบาลท่ีธนาคารใชอ้า้งอิง 
Merchant ID รหสัสถานพยาบาลท่ีธนาคารใชอ้า้งอิง 
Merchant Name ช่ือสถานพยาบาลท่ีธนาคารใชอ้า้งอิง 
Terminal ID หมายเลขประจ าเคร่ือง EDC 
Transaction Date วนัท่ีใชสิ้ทธิ (วนัท่ีผูป่้วยช าระเงินซ่ึงตรงกบัใบเสร็จรับเงิน)  
Transaction time เวลาท่ีท ารายการใชสิ้ทธิ  

กรณีท ารายการจาก EDC คือเวลาใน Sales slip 
กรณีปรับปรุงรายการผา่น KCorp คือเวลาท่ีปรับปรุงรายการจริง 
กรณี Healthcare Key in ผา่น KCorp คือเวลาท่ีผูป่้วยช าระเงิน 

Post Date  วนัท่ีรายการเขา้สู่ระบบงานธนาคาร/ วนัท่ีปรับปรุงรายการผา่นระบบ KCorp 
Post time เวลาท่ีรายการขอ้มูลใชสิ้ทธิเขา้สู่ระบบงานธนาคาร 
Paid Type ประเภทโรค/ แผนก ท่ีผูป่้วยใชสิ้ทธิ  
Personal ID/ PID เลขบตัรประชาชนของผูใ้ชสิ้ทธิ/ เลขผูมี้สิทธิท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
PID Name/ Customer Name ช่ือ-สกลุ ของผูใ้ชสิ้ทธิ 
Age อายขุองผูใ้ชสิ้ทธิ 
Reference PID เลขบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีใชอ้า้งอิงสิทธิ 
Parent Personal ID เลขบตัรประชาชนของผูป้กครอง ของผูใ้ชสิ้ทธิท่ีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี 
Parent First Name ช่ือตามบตัรประชาชน ของผูป้กครองของผูใ้ชสิ้ทธิท่ีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี 
Parent Last Name นามสกลุตามบตัรประชาชน ของผูป้กครองของผูใ้ชสิ้ทธิท่ีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี 
Amount ยอดเงินท่ีใชสิ้ทธิ 
Channel ช่องทางในใชสิ้ทธิ/ ช่องทางในการท ารายการ/ ปรับปรุงรายการ 
User ID User ID ของผูท้  ารายการ/ ปรับปรุงรายการ ผา่นระบบงาน KCorp 
  
Transaction Type ประเภทรายการประกอบดว้ย  
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Field Name Description 
Payment  = รายการใชสิ้ทธิ,  
Void = รายการยกเลิกการใชสิ้ทธิภายในวนั, 
Reverse Void = รายการยกเลิกรายการ Void ภายในวนั,  
Refund = รายการยกเลิกการใชสิ้ทธิขา้มวนั, 
Reverse refund = รายการยกเลิกรายการ Refund 

Status Code สถานะของการท ารายการ  
Fail = รายการไม่ส าเร็จ 
Success = รายการส าเร็จ 

Approval Code 
 
 
 
 
 
 

รหสัอา้งอิงของรายการ แสดงเป็นตวัเลข 9 หลกั ดงัรูปแบบดงัน้ี 
Transaction Type รูปแบบ ตวัอย่าง 

Payment xxxxxxxxx 111111111 
Void yyyyyyyyy 222222222 
Reverse Void xxxxxxxxx 111111111 
Refund zzzzzzzzz 333333333 
Reverse refund xxxxxxxxx 111111111  

Transaction Ref ID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลขอา้งอิงของรายการ สามารถแสดงความสมัพนัธ์ของรายการ ซ่ึงแสดงเป็น
ตวัเลข 6 หลกัเม่ือท ารายการ Payment มาจาก EDC และ 14 หลกัเม่ือท ารายการ Payment 
มาจาก KCorp ดงัรูปแบบดงัน้ี 

Transaction 
Type 

Payment จาก EDC Payment จาก KCORP 

รูปแบบ ตวัอย่าง รูปแบบ ตวัอย่าง 
Payment xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111 
Void xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111 

Reverse Void xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111 

Refund xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111 

Reverse refund xxxxxx 111111 xxxxxxxxxxxxxx 20180301111111  

 
 
 
 
2.4 เมนูการใช้งานบนระบบ KTB Corporate online 
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2.4.1 การใช้งานหน้าจอ Healthcare Online 
 หน้าจอ Healthcare online คือหน้าจอท่ีแสดงทุกรายการท่ีเขา้สู่ระบบในวนัปัจจุบนั (Post date) 
ทั้งรายการท่ีเกิดจากการท ารายการใหม่ และการปรับปรุงรายการ ซ่ึงเป็นรายการท่ีสามารถเกิดได้จาก
เคร่ือง EDC และระบบงาน KCorp  
 

 
  
 หน้าจอ Healthcare online ประกอบด้วย เง่ือนไขการค้นหา (Search criteria), ปุ่ม Search, ปุ่ม 
Print และปุ่ม Export CSV ดงัน้ี 

 Search criteria จะ default date (Post Date) โดยแสดงเป็นวนัท่ีปัจจุบนั และแสดง Company  
Code มาให้  ทั้ งน้ีสามารถเลือก ช่วงเวลา, Merchant No., Terminal ID, Personal ID, Paid Type, Status 
และ Transaction type เพื่อคน้หารายการท่ีตอ้งการได ้

 กด ปุ่ม Search  
 Search result จะแสดงรายการของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในระบบทุกประเภทรายการท่ีเกิดข้ึน 

ภายในวนั (Post Date) ทั้งท่ีมาจากช่องทาง EDC และ KCorp ดงัมี field ต่อไปน้ี “No., Transaction Date, 
Transaction Time, Company Code, Merchant No., Terminal ID, PID, PID Name, PaidType, Amount, 
Transaction Reference ID, Transaction type, Approval Code, Channel และ Status Code”   
 



 

  

   คู่มือการใช้งานระบบ KTB Corporate online ส าหรับสถานพยาบาล โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ|  23 

 

 
 

 ประเภทรายการท่ีแสดงบน Search result ของหนา้จอ Healthcare online สามารถมี 
Transaction Type เป็นดงัน้ี 

 “Payment” คือรายการท่ีเป็นรายการใชสิ้ทธิ โดยใชสิ้ทธิผา่นช่องทางเคร่ือง EDC  
หรือ KCorp 

 “Void” คือรายการท่ีเป็นรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิ ซ่ึงเป็นการยกเลิกรายการภายใน 
วนัเดียวกันกับวนัท่ีท ารายการ “Payment” (กรณีเป็นรายการจาก Channel EDC Transaction Date และ 
Post Date เป็นต้องเป็นวนัเดียวกัน กรณีเป็นรายการจากการ Manual Key in ผ่านchannel KCorp Post 
Date ตอ้งเป็นวนัท่ีปัจจุบนั) โดยสามารถยกเลิกการใชสิ้ทธิผา่นช่องทางเคร่ือง EDC หรือ KCorp ได ้

 “Reverse Void” คือรายการท่ีเป็นรายการ ยกเลิกรายการ “Void” ซ่ึงเป็นการยกเลิก 
รายการภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีท ารายการ “Void” (Transaction Date และ Post Date เป็นวนัเดียวกนั) 
โดยสามารถท ารายการ “Reversal Void” ไดผ้า่นช่องทาง KCorp 

 “Refund” คือรายการท่ีเป็นรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิ ซ่ึงเป็นการยกเลิกรายการหลงั 
จากวนัท่ีท ารายการ “Payment” (กรณีเป็นรายการจาก Channel EDC Transaction Date และ Post Date 
ตอ้งต่างวนักนั กรณีเป็นรายการจากการ Manual Key in ผ่านchannel KCorp Post Date ตอ้งไม่เป็นวนัท่ี
ปัจจุบนั) โดยสามารถยกเลิกการใชสิ้ทธิผา่นช่องทาง KCorp 

 “Reverse Refund” คือรายการท่ีเป็นรายการ ยกเลิกรายการ “Refund” ซ่ึงเป็นการ 
ยกเลิกรายการ ภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีท ารายการ “Refund” (Post Date เป็นวนัเดียวกนั) โดยสามารถท า
รายการ “Reversal Refund” ไดผ้า่นช่องทาง KCorp 

 กด ปุ่ม Print จะแสดงขอ้มูล search result ในรูปแบบ PDF file 
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 กด ปุ่ม  Export CSV จะแสดงขอ้มูล search result และขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
Merchant Name, Reference1 PID, Parent PID, Parent Name และ User ID ในรูปแบบ CSV file 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No

Transaction 

Date

Transaction 

Time

Company 

Code Merchant ID Merchant Name

Terminal 

ID PID Pname Reference PID Paid Type Amount

Transaction 

Ref ID Parent Personal ID Parent Name Trans Type Approval Code Channel Status Code User Id

1 18/01/2018 11:25:57 HC40000633 40000633 โรงพยาบาลอูท่อง 40002840 1234567890123 สธุ
 ี
รักกรงุไทย 1234567890123 ผูป่้วยนอกท่ัวไป 5,500.00 262780  Void 2054 EDC Success

2 18/01/2018 10:55:44 HC40000633 40000633 โรงพยาบาลอูท่อง 40002840 3210002555521 มานัส
 
สขุสบาย 1120003445002 เบกิคา่รังสผีูป่้วยมะเร็ง 2,700.00 262781  Payment 2011 CB-Ibank Success

3 18/01/2018 09:27:06 HC40000633 40000633 โรงพยาบาลอูท่อง 40002840 1234567890123 สธุ
 ี
รักกรงุไทย 1234567890123 ผูป่้วยนอกท่ัวไป 5,500.00 262780  Payment 2003 EDC Success

4 18/01/2018 09:03:16 HC40000633 40000633 โรงพยาบาลอูท่อง 40002840 1100222550001 สชุาต
 ิ
สงิหท์อง 3120000399945 เบกิคา่ฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม 4,600.00 262779  Refund 1844 CB-Ibank Success
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2.4.2 การใช้งานหน้าจอ Healthcare Adjustment 
 หน้าจอ Healthcare Adjustment คือหน้าจอส าหรับปรับปรุงรายการโดยระบบงาน Kcorp จะ
สามารถปรับปรุงรายการท่ีเกิดจากช่องทาง EDC และ KCorp ได ้โดยจะแสดงเฉพาะรายการท่ีมี Post date 
ในช่วงวนัท่ีเรียกดูเท่านั้น 
 

  
 หนา้จอ Healthcare Adjustment ประกอบดว้ย Search criteria, ปุ่ม Search 

 Search criteria จะสามารถ search ดว้ย Post date ตามช่วงวนัท่ีท่ีตอ้งการไดสู้งสุดคร้ังละ 7  
วนั และสามารถเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดสู้งสุด 90 วนั โดยระบบจะแสดงค่า default ของ Company Code, 
Merchant No. มาให้ ทั้ งน้ีสามารถเลือก ช่วงวนัที, Merchant No., Terminal ID, Personal ID, Approval 
Code, Paid Type และ Transaction Reference Id เพื่อคน้หารายการท่ีตอ้งการได ้

 ปุ่ม Search  
 Search result จะสามารถแสดงรายการล่าสุดของชุดขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในระบบ ทั้งท่ีมาจาก 

ช่องทาง EDC และ KCorp ดัง field ต่อไปน้ี  “Transaction Reference ID, Post Date, Transaction Date, 
Transaction Time, Company Code, Merchant No., Terminal ID, Personal ID, PID Name, Approval 
Code, Transaction Type, Amount และ Channel 
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 2.4.2.1 ข้ันตอนการปรับปรุงรายการ 
 Search รายการท่ีตอ้งการปรับปรุง โดยระบบจะแสดงเฉพาะรายการล่าสุดของรายการใช ้

สิทธินั้นๆ ดงัน้ี 
 กรณีรายการนั้นๆมีเพียงการท ารายการ Payment และไม่พบการ ยกเลิก/ ปรับปรุง 

รายการ ระบบจะแสดงรายการ Payment เท่านั้น 
 กรณีรายการนั้นๆมีการท ารายการ Payment และ พบการยกเลิก/ ปรับปรุงรายการ 

เป็น Void/ Refund ระบบจะแสดงเฉพาะรายการ Void/ Refund เท่านั้น 
 กรณีรายการนั้นๆมีการท ารายการ Payment และพบการการยกเลิก/ ปรับปรุง 

รายการเป็น Void/ Refund และเคย Reverse Void/ Reverse Refund ระบบจะแสดงเฉพาะรายการ Reverse 
Void/ Reverse Refund เท่านั้น 

 ดงันั้นถา้ Search ดว้ย Approval Code ของรายการท่ีไม่ใช่รายการล่าสุด จะไม่สามารถ  
คน้หารายการนั้นพบไดใ้นหน้าจอ Manual Adjustment เน่ืองจาก ระบบยินยอมให้ปรับปรุงรายการจาก 
Transaction Type รายการล่าสุดเท่านั้น 

 เม่ือคลิกปุ่มดินสอในรายการท่ีตอ้งการปรับปรุง จะปรากฏหนา้จอ pop up ซ่ึงแสดงขอ้มูล 
รายละเอียดของแต่ละรายการ ดงั field ดงัต่อไปน้ี Reference ID, Post Date, Post Time, Transaction Date, 
Transaction Time, Company Code, Company Name, Merchant No., Merchant Name, Terminal ID, Paid 
Type, Personal ID, Personal Name, Reference PID, Parent PID, Parent Name, Approval Code, Amount, 
Transaction Type, Channel, User ID, Adjustment  

 ประเภทรายการหลงัปรับปรุงจะแสดงใน field ‘Adjustment’ และเง่ือนไขการปรับปรุง 
รายการในระบบจะเป็นดงัน้ี 

 การยกเลิกรายการ Payment  
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “EDC” และ Transaction Date เป็น 

วนัท่ีเดียวกนักบั Post Date, field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Void” 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “EDC” และ Transaction Date ต่างวนั 

กบั Post Date, field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Refund” 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “KCorp” และ Post Date เป็น 

วนัท่ีวนัเดียวกนักบัวนัท่ีปัจจุบนั field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Void” 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “KCorp” และ Post Date ต่างวนั 
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กบัวนัท่ีปัจจุบนั field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Refund” 
 การยกเลิกรายการ Void 

 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “EDC” และ Transaction Date เป็น 
วนัท่ีในอดีต จะไม่สามารถปรับปรุงรายการน้ีได ้ตอ้งท ารายการ Payment เขา้มาใหม่ 

 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “EDC” และ Transaction Date เป็น 
วนัท่ีปัจจุบนั, field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Reverse Void” 

 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “KCorp” และ Post Date เป็น 
วนัท่ีในอดีต จะไม่สามารถปรับปรุงรายการน้ีได้ ต้องท ารายการ Payment เข้ามาใหม่านหน้าจอ 
Healthcare Key in 

 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดจาก Channel “KCorp” และ Post Date เป็น 
วนัท่ีปัจจุบนั, field ‘Adjustment’ จะแสดงเป็นค าวา่ “Reverse Void” 

 การยกเลิกรายการ Refund 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีมี Post Date เป็นวนัท่ีในอดีต จะไม่สามารถปรับปรุง 

รายการน้ีได ้ตอ้งท ารายการ Payment เขา้มาใหมา่นหนา้จอ Healthcare Key in 
 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีมี Post Date เป็นวนัท่ีปัจจุบนั, field ‘Adjustment’ จะ 

แสดงเป็นค าวา่ “Reverse Refund”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กดปุ่ม Approve 

1111111111111 
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 กดปุ่ม Confirm  
 เม่ือกดปุ่ม Confirm ระบบจะแสดง Approval Code ของรายการใหม่หลงัปรับปรุงเป็นตวัเลข 9 
หลกั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กดปุ่ม Finish  
 เม่ือกดปุ่ม Finish จะเสร็จส้ินกระบวนการปรับปรุงรายการ ระบบจะมีรายการใหม่เพิ่มมาอีก 1 
รายการคือรายการท่ีท าการปรับปรุงผ่านระบบงาน KCorp สามารถเรียกดูรายการน้ีได้บนหน้าจอ 
Healthcare Online 

1111111111111 

1111111111111 
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2.4.3 การใช้งานหน้าจอ Healthcare Key in 
 หน้าจอ Healthcare Key in คือหน้าจอส าหรับการท ารายการใช้สิทธิ (Payment) รายการใหม่เขา้
ระบบ โดยจะเป็น BCP Plan ในกรณีท่ีเคร่ือง EDC ไม่สามารถใชง้านได ้ประกอบดว้ย field ดงัต่อไปน้ี 
Transaction Date, Transaction Time, Company Code (Default value), Merchant ID, Terminal ID, 
Personal ID, Paid Type, Age, Parent Personal ID, First Name, Last Name, Amount 
 2.4.3.1 ขั้นตอนการท ารายการใช้สิทธิผ่านหน้าจอ Healthcare Key in 

 กรณีผูใ้ชสิ้ทธิมีอายมุากกวา่ 7 ปี 
 กรอกขอ้มูลรายการใชสิ้ทธิ ลงใน filed ดงัน้ี Transaction Date (สามารถเลือกเป็นวนั 

ในอดีตได้), Company Code, Merchant ID, Terminal ID, Personal ID, Paid Type, Age (อายุ 7 ปีข้ึนไป) 
และ Amount 

 กดปุ่ม Submit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบจะแสดงขอ้มูลช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธิใน field “Customer Name” ขอ้มูลเลขบตัร 
ประจ าตวัประชาชนท่ีใชอ้า้งอิงสิทธิใน field “Reference PID” และขอ้มูลผูน้ าเขา้รายการใชสิ้ทธิผา่น 
KCorp ใน field “Username”  

 กดปุ่ม Confirm 
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 ระบบจะแสดงขอ้มูล “Approval Code” 9 หลกัส าหรับรายการน้ี 
 กดปุ่ม Finish  

 เม่ือกดปุ่ม Finish จะเสร็จส้ินการท ารายการใช้สิทธิผ่านหน้าจอ KCorp ระบบจะมีรายการใหม่
เพิ่มมาอีก 1 รายการ คือรายการ Payment สามารถเรียกดูรายการน้ีไดบ้นหนา้จอ Healthcare Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 
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 กรณีผูใ้ชสิ้ทธิมีอายตุ  ่ากวา่ 7 ปี 
 กรอกขอ้มูลรายการใชสิ้ทธิ ลงใน filed ดงัน้ี Transaction Date (สามารถเลือกเป็นวนั 

ใน อ ดี ต ได้ ), Transaction Time, Company Code, Merchant ID, Terminal ID, Personal ID, Paid Type, 
Age (อายตุ  ่ากวา่ 7 ปี), Parent Personal ID, First Name (ผูป้กครอง), Last Name(ผูป้กครอง), Amount 

 กดปุ่ม Submit  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ระบบจะแสดงขอ้มูลช่ือ-สกุล ผูใ้ชสิ้ทธิใน field “Customer Name” ขอ้มูลเลขบตัร 
ประจ าตวัประชาชนท่ีใชอ้า้งอิงสิทธิใน field “Reference PID” และขอ้มูลผูน้ าเขา้รายการใชสิ้ทธิผา่น 
KCorp ใน field “Username”  

 กดปุ่ม Confirm 
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 ระบบจะแสดงขอ้มูล “Approval Code” 9 หลกัส าหรับรายการน้ี 
 กดปุ่ม Finish 

 เม่ือกดปุ่ม Finish จะเสร็จส้ินการท ารายการใช้สิทธิผ่านหน้าจอ KCorp ระบบจะมีรายการใหม่
เพิ่มมาอีก 1 รายการ คือรายการ Payment สามารถเรียกดูรายการน้ีไดบ้นหนา้จอ Healthcare Online 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 ทั้งน้ีถา้ Personal ID ท่ีกรอกลงบนหนา้จอเป็น PID ท่ีไม่มิสิทธิ/ ไม่พบสิทธิในการรักษาพยาบาล
ระบบจะแสดง error “Personal ID is not found. Please checking your Personal ID” ดงัแสดงในรูปดา้นล่าง 
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2.4.3.2 รูปแบบใบค าขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 
 ใบค าขอใชสิ้ทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ สามารถใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูใ้ชสิ้ทธิ 
เพื่อน าเขา้ขอ้มูลการใชสิ้ทธิในภายหลงัได ้ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ใชง้านหนา้จอ Healthcare key in หรือ 
เคร่ือง EDC ได ้อา้งอิง ภาคผนวก ค 
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2.4.4 การใช้งานหน้าจอ Healthcare Download 
 หนา้จอ Healthcare Download คือหนา้จอส าหรับการเรียกดูรายงานของสถานพยาบาล (Merchant 
report) ทั้ง 5 รายงานดงัน้ี 

 Health Care Transaction Daily Detail Report 
 Health Care Transaction Daily Summary Report 
 Health Care Manual Keyin Transaction Daily Detail Report 
 Health Care Manual Adjustment Transaction Daily Detail Report 
 Health Care Transaction Monthly Summary Report 
 TXT001 : ขอ้มูลการใชสิ้ทธิ 

 โดยจะแสดงอยูใ่นรูปแบบ Archive file ซ่ึงเม่ือ download file ออกมาจากระบบจะตอ้งด าเนินการ 
Extract file เพื่อใหไ้ดร้ายงานท่ีพร้อมใชง้านทั้ง 5 รายงาน  
 หน้าจอ Healthcare Download ประกอบด้วย Field ในการเรียกดูรายงานดังต่อไปน้ี Date (Post 
Date) default value เป็ น วัน ปั จ จุ บั น , From Date (Post Date), To Date (Post Date), Company Code 
(Default Value), Service Name (Healthcare Download Report) 
 

 

 2.4.4.1 ข้ันตอนการท ารายการเรียกดูรายงานผ่านหน้าจอ Healthcare Download 
 กรอกขอ้มูลวนัท่ีท่ีตอ้งการเรียกดูรายงาน ใน field From Date (Post Date) และ To Date  

(Post Date) โดยสามารถเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดสู้งสุด 90 วนั 
 ระบบ Default ขอ้มูล Company Code 
  เลือก Service Name เป็น Healthcare Download Report 
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 กดปุ่ม Search 
 เม่ือกดปุ่ม Search ระบบจะแสดงขอ้มูลรายงานของสถานพยาบาล (Merchant report) ออกมาเป็น
ราย record แยกตามวนัท่ีในการออกรายงาน 

 กดปุ่ม Download 
 เม่ือกดปุ่ม Download ระบบจะด าเนินการ download รายงานซ่ึงอยู่ในรูปแบบ Archive file ให้
ด าเนินการ Extract file เพื่อใหไ้ดร้ายงานในรูปแบบ PDF file 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
กรณีท่ีวนัท่ีเรียกดูไม่มีรายงานในระบบ Search result จะแสดงขอ้ความ “ไม่พบขอ้มูล” ดงัรูป 
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 2.4.4.2 รูปแบบรายงานส าหรับสถานพยาบาล 
รายงานการใชสิ้ทธิส าหรับสถานพยาบาลจะอยูใ่นรูปแบบ PDF file จ านวน 5 รายงาน และ 1 text  

File โดยมีรูปแบบรายงานดงัน้ี 
 HCD001: Health Care Transaction Daily Detail Report  เป็นรายงาน ณ ส้ินวนั ซ่ึงแสดงทุก 

รายการใชสิ้ทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใชสิ้ทธิ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 HCD002: Health Care Transaction Daly Summary Report เป็นรายงานสรุป ณ ส้ินวนัซ่ึง 
แสดงยอดรวมการใชสิ้ทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใช้
สิทธิ 
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 HCD003: Health Care Manual Keyin Transaction Daily Detail Report เป็นรายงาน ณ ส้ิน 
วนั ซ่ึงแสดงรายการใช้สิทธิภายในวนัท่ีเกิดจากช่องทาง KCorp เมนู Healthcare Key in ท่ีมีผลต่อการ
กระทบยอดการใชสิ้ทธิ 
 

 
 
 
 
 
 HCD004: Health Care Manual Adjustment Transaction Daily Detail Report เป็นรายงาน ณ  

ส้ินวนั ซ่ึงแสดงรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิ ดว้ย KCorp เมนู Healthcare Adjustment ท่ีมีผลต่อการกระทบ
ยอดการใชสิ้ทธิ 
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 HCM005: Health Care Transaction Monthly Summary Report เป็นรายงานสรุป ณ ส้ินเดือน 
ซ่ึงแสดงยอดรวมการใชสิ้ทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการ
ใชสิ้ทธิ 

 
 
 
 
 
 TXT001 : ขอ้มูลการใชสิ้ทธิในรูปแบบ text file ซ่ึงแสดงทุกรายการใชสิ้ทธิภายในวนัจากทุก 

ช่องทางทั้ง EDC และ KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใชสิ้ทธิ 
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2.5 การกระทบยอดการใช้สิทธิ 
 การตรวจสอบรายงานส้ินวนั ซ่ึงรายงานจะแสดงรายการใชสิ้ทธิภายในวนัหลงัจากกระทบยอด
การใชสิ้ทธิ จากทุกช่องทางทั้ง EDC และ KCorp เรียบร้อยแลว้ โดยสามารถตรวจสอบไดด้งัน้ี 
 2.5.1 หลกัการกระทบยอดรายการใช้สิทธิ 
 หลกัการกระทบยอดรายการใชสิ้ทธิ ณ ส้ินวนั เป็นดงัน้ี 

 รายการ Void จะหกัลา้งกบัรายการ Payment และจะไม่แสดงทั้งสองรายการน้ีใน 
รายงานส้ินวนั เน่ืองจากหลงัหกัลา้งรายการกนัแลว้จะไม่กระทบยอดการใชสิ้ทธิ (มีค่าเป็น 0 – ศูนย)์ 

 รายการ Reverse void จะหกัลา้งกบัรายการ Void และจะไม่แสดงทั้งสองรายการน้ี 
ในรายงานส้ินวนั เน่ืองจากหลงัหกัลา้งรายการกนัแลว้จะไม่กระทบยอดการใชสิ้ทธิ (มีค่าเป็น 0) 

 รายการ Reverse Refund จะหกัลา้งกบัรายการ Refund และจะไม่แสดงทั้งสองรายการน้ี 
ในรายงานส้ินวนั เน่ืองจากหลงัหกัลา้งรายการกนัแลว้จะไม่กระทบยอดการใชสิ้ทธิ (มีค่าเป็น 0) 

 รายการ Payment ท่ีไม่มีคู่หกัลา้งจะแสดงในรายงานส้ินวนั เน่ืองจากกระทบยอดการใช ้
สิทธิ 

 รายการ Refund ท่ีไม่มีคู่หกัลา้งจะแสดงในรายงานส้ินวนั เน่ืองจากกระทบยอดการใช ้
สิทธิ 

สามารถแสดงตวัอยา่ง การกระทบสิทธิไดด้งัตวัอยา่งดา้นล่าง 
 2.5.2 ตัวอย่างการกระทบยอดรายการใช้สิทธิ 
ตัวอย่างที ่1   
 สถานพยาบาลแห่งหน่ึงเขา้ติดตั้งเคร่ือง EDC 1 เคร่ือง และท ารายการใชสิ้ทธิ/ ปรับปรุงรายการใช้
สิทธิ ระหวา่งวนั ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

 รายการท่ี 1 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 1000 บาท  
 รายการท่ี 2 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการแรก ผา่นเคร่ือง EDC  (Void) 1000 บาท 
 รายการท่ี 3 ปรับปรุงรายการ โดยยกเลิกรายการ Void (ยกเลิกรายการท่ี 2) ผา่นระบบงาน  

KCorp (Reverse Void) 1000 บาท 
 รายการท่ี 4 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 2000 บาท  
 รายการท่ี 5 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการท่ี 4 ผา่นเคร่ือง EDC  (Void) 2000 บาท 
 รายการท่ี 6 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 3000 บาท  
 รายการท่ี 7 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการท่ี 6 ผา่นระบบงาน KCorp (Void) 3000 บาท 
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 รายการท่ี 8 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 4000 บาท  
 รายการท่ี 9 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นระบบงาน KCorp 5000 บาท 

 หน้าจอ Healthcare Online แสดงทุกรายการท่ีเข้าสู่ระบบในวนัปัจจุบัน (Post date - วนัท่ี 4 
มีนาคม 2561) ทั้งรายการท่ีเกิดจากการท ารายการใหม่ และการปรับปรุงรายการ ซ่ึงเป็นรายการท่ีสามารถ
เกิดไดจ้ากเคร่ือง EDC และระบบงาน KCorp ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 ณ ส้ินวนัท่ี 4 มีนาคม 2561 ระบบงานธนาคารจะกระทบยอดรายการดงัน้ี 

 รายการท่ี 3 (Reverse Void) หกัลา้งกบัรายการท่ี 2 (Void) จึงไม่แสดงในรายงานส้ินวนั 
 รายการท่ี 5 (Void) หกัลา้งกบัรายการท่ี 4 (Payment) จึงไม่แสดงในรายงานส้ินวนั 
 รายการท่ี 7 (Void) หกัลา้งกบัรายการท่ี 6 (Payment) จึงไม่แสดงในรายงานส้ินวนั 
 รายการท่ี 1, 8 และ 9 (Payment) ท่ีไม่มีคู่หกัลา้งจะแสดงในรายงานส้ินวนั  

 รายการ ณ ส้ินวนัท่ีแสดงในรายงาน คือรายการใช้สิทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ 
KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใช้สิทธิ ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2561 (4/03/2018) เป็นดังน้ี คือแสดง
รายการท่ี 1, 8 และ 9 และมียอดรวมเป็น 10,000 บาท 
 
 
 

 
 

 
 ทั้ งน้ี Sales Slip ท่ีได้จากการพิมพ์จากเคร่ือง EDC (เคร่ือง Terminal ID 0040000001) ณ วนัท่ี      
4 มีนาคม 2561 จะแสดงเฉพาะรายการใชสิ้ทธิ (Payment) และรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิภายในวนั (Void) 
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ท่ีเกิดจากการท ารายการผา่นเคร่ือง EDC เท่านั้น (รายการท่ีมาจาก Channel EDC เท่านั้น) Sales Slip ท่ีได้
จากการพิมพจ์ากเคร่ือง EDC จะไม่สามารถแสดงรายการใช้สิทธิ (Payment)/ รายการยกเลิกการใช้สิทธิ
ภายในวนั (Void)/ รายการยกเลิกการใช้สิทธิข้ามวนั (Refund)/ รายการ Reverse Void และ รายการ 
Reverse Refund ท่ีเกิดจากการท ารายการ/ ปรับปรุงรายการผา่นระบบงาน KTB Corporate Online ได ้
 จากตัวอย่างข้างต้น  Sales Slip ท่ี ได้จากการพิ มพ์จาก เค ร่ือง  EDC (เค ร่ือง  Terminal ID 
0040000001) จะสามารถแสดงรายการ เป็นดงัน้ี (แสดงเฉพาะรายการ ท่ีเกิดจากการท ารายการผา่นเคร่ือง 
EDC เท่านั้น) 

 รายการท่ี 1 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 1000 บาท  
 รายการท่ี 2 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการแรก ผา่นเคร่ือง EDC  (Void) 1000 บาท 
 รายการท่ี 4 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 2000 บาท  
 รายการท่ี 5 ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิรายการท่ี 4 ผา่นเคร่ือง EDC  (Void) 2000 บาท 
 รายการท่ี 6 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 3000 บาท  
 รายการท่ี 8 รายการใชสิ้ทธิ (Payment) ผา่นเคร่ือง EDC 4000 บาท  

 ยอดรวมท่ีแสดงใน Sale Slip settlement (รายงานสรุปยอดการใชสิ้ทธิ ผา่นเคร่ือง EDC) คือ 7000 
บาท 
 จะเห็นได้ว่า การกระทบยอดการใช้สิทธิ จะต้องกระทบทุกรายการ ทั้ งรายการใช้สิทธิ และ
รายการปรับปรุงสิทธิ ท่ีเกิดจากช่องทาง EDC และระบบงาน KCorp จึงจะสามารถตรวจสอบยอดการใช้
สิทธิ ณ ส้ินวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
ตัวอย่างที ่2 
 สถานพยาบาลแห่งเดิมกบัตวัอยา่งท่ี 1 ท าการปรับปรุงรายการใชสิ้ทธิ ระหวา่งวนั ณ วนัท่ี  
5 มีนาคม 2561 ดงัน้ี 

 รายการท่ี 10 ปรับปรุงรายการขา้มวนั โดยยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (ยกเลิกรายการท่ี 8)  
ผา่นระบบงาน KCorp (Refund) 4000 บาท 

 รายการท่ี 11 ปรับปรุงรายการขา้มวนั โดยยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (ยกเลิกรายการท่ี 9)  
ผา่นระบบงาน KCorp (Refund) 5000 บาท 

 รายการท่ี 12 ปรับปรุงรายการโดยยกเลิกรายการ Refund (ยกเลิกรายการท่ี 11) ผา่น 
ระบบงาน KCorp (Reverse Refund) 5000 บาท 
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 หน้าจอ Healthcare Online แสดงทุกรายการท่ีเข้าสู่ระบบในวนัปัจจุบัน (Post date - วนัท่ี 5 
มีนาคม 2561) ทั้งรายการท่ีเกิดจากการท ารายการใหม่ และการปรับปรุงรายการ ซ่ึงเป็นรายการท่ีสามารถ
เกิดไดจ้ากเคร่ือง EDC และระบบงาน KCorp ดงัน้ี 

 
 

 ณ ส้ินวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ระบบงานธนาคารจะกระทบยอดรายการดงัน้ี 
 รายการท่ี 12 (Reverse Refund) หกัลา้งกบัรายการท่ี 11 (Refund) จึงไม่แสดงในรายงาน 

ส้ินวนั 
 รายการท่ี 10 (Refund) ท่ีไม่มีคู่หกัลา้งจะแสดงในรายงานส้ินวนั  

 รายการ ณ ส้ินวนัท่ีแสดงในรายงาน คือรายการใช้สิทธิภายในวนัจากทุกช่องทางทั้ง EDC และ 
KCorp ท่ีมีผลต่อการกระทบยอดการใช้สิทธิ ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 (5/03/2018) เป็นดังน้ี คือแสดง
รายการท่ี 10 เท่านั้น และมียอดรวมเป็น -4000 บาท (ติดลบส่ีพนับาท) 

 
 
 
 

 
 ทั้ งน้ี  หน้าจอ  Settlement (สรุปยอดการใช้สิทธิ ผ่านเคร่ือง EDC) ของเคร่ือง EDC (เค ร่ือง 
Terminal ID 0040000001) ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 จะแสดงหน้าจอ “ไม่พบรายการ” เน่ืองจากเคร่ือง 
EDC จะแสดงเฉพาะรายการใชสิ้ทธิ (Payment) และรายการยกเลิกการใชสิ้ทธิภายในวนั (Void) ท่ีเกิดจาก
การท ารายการผา่นเคร่ือง EDC เท่านั้น (ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ไม่มีการท ารายการผา่นเคร่ือง EDC) 
 จะเห็นไดว้า่ การกระทบยอดการใชสิ้ทธิ จะตอ้งกระทบทุกรายการทั้งรายการใชสิ้ทธิ และรายการ
ปรับปรุงสิทธิ ท่ีเกิดจากช่องทาง EDC และ KCorp จึงจะสามารถตรวจสอบยอดการใชสิ้ทธิ  ณ ส้ินวนัได้
อยา่งถูกตอ้ง  
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ภาคผนวก ก. 
Use Case ในการปรับปรุงสิทธิ 

 
 การปรับปรุงสิทธิสามารถท ารายการได้ผ่านช่องทาง EDC และ KTB Corporate Online ดัง 
Scenario ต่อไปน้ี 
 

Scenario Solution 
      1. เจา้หนา้ท่ีท ารายการใชสิ้ทธิท่ีเคร่ือง EDC โดย
พบวา่กดยอดเงินผดิพลาด จึงตอ้งการยกเลิกรายการ 
Payment  

1. ท ารายการ Void ผา่นเคร่ือง EDC หรือ ท า
รายการ Void ผา่นระบบงาน KCorp บนหนา้จอ 
“Healthcare Adjustment” 

      2. ผูใ้ชสิ้ทธิ พบวา่หลงัจากรูดใชสิ้ทธิ (Payment) 
ท่ีเคร่ือง EDC เรียบร้อยแลว้ พบวา่ไม่สามารถ
รับประทานยาบางตวัได ้จึงตอ้งท ารายการรูดใชสิ้ทธิ
ใหม่ตามยอดเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป 

1. ท ารายการ Void รายการใชสิ้ทธิรายการแรก
ผา่นเคร่ือง EDC  
2. ท ารายการ Payment รายการใหม่ผา่นเคร่ือง 
EDC 

      3. ผูใ้ชสิ้ทธิ พบวา่หลงัจากรูดใชสิ้ทธิ (Payment) 
ท่ีเคร่ือง EDC เรียบร้อยแลว้ พบวา่ยาบางตวัไม่มีใน
คลงัยาของสถานพยาบาล จึงตอ้งท ารายการรูดใช้
สิทธิใหม่ตามยอดเงินจริงของรายการยาท่ีไดรั้บ 

1. ท ารายการ Void รายการใชสิ้ทธิรายการแรก
ผา่นเคร่ือง EDC  
2. ท ารายการ Payment รายการใหม่ผา่นเคร่ือง 
EDC 

      4. ผูใ้ชสิ้ทธิ พบวา่หลงัจากรูดใชสิ้ทธิ (Payment) 
ท่ีเคร่ือง EDC เรียบร้อยแลว้ พบวา่ไม่สามารถทานยา
บางตวัได ้(แพย้า) จึงตอ้งท ารายการเปล่ียนแปลง
แกไ้ขยา และรูดใชสิ้ทธิใหม่ตามยอดเงินจริง 

1. ท ารายการ Void รายการใชสิ้ทธิรายการแรก
ผา่นเคร่ือง EDC  
2. ท ารายการ Payment รายการใหม่ผา่นเคร่ือง 
EDC 

      5. ขา้ราชการผูมี้สิทธิเขา้ใจผดิวา่ พาครอบครัวมา
สถานพยาบาลแลว้ใชบ้ตัรประชาชนของตนเองรูดใช้
สิทธิแทนครอบครัวได ้(ผูป่้วยคือครอบครัว
ขา้ราชการ) จึงเกิดการรูดใชสิ้ทธิบตัรผดิใบ   
 

1. ท ารายการ Void รายการใชสิ้ทธิรายการแรก
ผา่นเคร่ือง EDC  
2. ท ารายการ Payment รายการใหม่ผา่นเคร่ือง 
EDC 
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Scenario Solution 
      6. เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินท่ีเคร่ือง EDC ท ารายการ
ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (Void) ท่ีเคร่ือง EDC ส าเร็จ 
เม่ือตรวจสอบ Sales Slip พบวา่ขณะท ารายการ Void 
กดหมายเลข Trace No. ในใบ Sales Slip ผดิ ส่งผล
ให ้Void ผดิรายการ 

1. ท ารายการ “Void” รายการท่ีมีเลข Trace No. 
ท่ีถูกตอ้งผา่นเคร่ือง EDC (Void รายการท่ีถูกตอ้ง
อีกคร้ัง)   
2. ปรับปรุงรายการท่ี “Void” ผดิพลาด ใหเ้ป็น
รายการ “Reverse Void” ผา่นระบบงาน KCorp 
บนหนา้จอ “Healthcare Adjustment”  

      7. เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินท่ีเคร่ือง EDC ท ารายการ
ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (Void) ท่ีเคร่ือง EDC ส าเร็จ 
เม่ือตรวจสอบ Sales Slip จึงพบวา่ Sales Slip ท่ีน ามา
ท ารายการ Void มีเลข 4 ตวัทา้ยเหมือนกนั แต่ช่ือเป็น
ของผูป่้วยคนอ่ืน จึงพบวา่ Void ผดิรายการ 

1. ท ารายการ “Void” ดว้ย Sales Slip ท่ีถูกตอ้ง
ผา่นเคร่ือง EDC (Void รายการท่ีถูกตอ้งอีกคร้ัง)   
2. ปรับปรุงรายการท่ี “Void” ผดิพลาด ใหเ้ป็น
รายการ “Reverse Void” ผา่นระบบงาน KCorp 
บนหนา้จอ “Healthcare Adjustment” 

      8. เจา้หนา้ท่ีรับช าระเงินท่ีเคร่ือง EDC ท ารายการ
ใชสิ้ทธิ (Payment)/ ยกเลิกรายการใชสิ้ทธิ (Void) 
แลว้พบวา่เคร่ือง EDC แสดงขอ้ความ ประมวลผล
เกินระยะเวลา/ การส่ือสารขดัขอ้ง ณ ชัว่ขณะหน่ึง 
แลว้จึงกลบัมาใชง้านได ้และพบวา่เคร่ือง EDC ไม่ 
Print Sales Slip 

1. ท ารายการ “ทดสอบโฮสท”์ บนเคร่ือง EDC 
แลว้พบวา่ “Log on OK!!” คือเคร่ืองสามารถ
กลบัมาใชง้านได ้
2. กดปุ่ม Re-Print บนเคร่ือง EDC เพื่อ
ตรวจสอบ Sales Slip 
2.1 ถา้ Sales Slip ท่ี Reprint เป็นของรายการ
ปัจจุบนัท่ีเพิ่งท ารายการก่อน/ ขณะเคร่ืองขดัขอ้ง 
คือรายการส าเร็จ 
2.2 ถา้ Sales Slip ท่ี Reprint เป็นของรายการก่อน
หนา้รายการปัจจุบนัท่ีเพิ่งท ารายการก่อน/ ขณะ
เคร่ืองขดัขอ้ง ถือวา่รายการไม่ส าเร็จ ใหท้  า
รายการท่ีตอ้งการผา่นเคร่ือง EDC อีกคร้ังหน่ึง 
3. สามารถตรวจสอบสถานะของการท ารายการ
ไดผ้า่นระบบงาน KCorp บนหนา้จอ 
“Healthcare Online” 
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Scenario Solution 
     9. เม่ือพบวา่เคร่ือง EDC ไม่สามารถใชง้านได ้
และสถานพยาบาลเลือกใช ้BCP ในการ Manual Key 
in ผา่น KCorp หลงักรอกขอ้มูลการท ารายการใช้
สิทธิ (Payment) ผา่นหนา้จอ Healthcare Key in 
ส าเร็จ พบวา่จ านวนเงินท่ีกรอกไม่ถูกตอ้ง 

1. ยกเลิกรายการท่ี Manual Key in ผดิพลาดโดย
ท ารายการ “Void” ผา่นระบบงาน KCorp บน
หนา้จอ “Healthcare Adjustment” 
2. กรอกขอ้มูลการท ารายการใชสิ้ทธิ (Payment) 
ท่ีถูกตอ้งผา่นระบบงาน KCorp บนหนา้จอ 
“Healthcare Key in” 
 

     10.  เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Void” ผา่นระบบ 
KCorp ผดิรายการ และตรวจพบทนัทีหลงัจากท า
รายการส าเร็จ 

1. ปรับปรุงรายการท่ี “Void” ผดิพลาด ใหเ้ป็น
รายการ “Reverse Void” ผา่นระบบงาน KCorp 
บนหนา้จอ “Healthcare Adjustment” (ปรับปรุง
รายการภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีท ารายการ Void) 
2. ยกเลิกรายการ Payment ท่ีตอ้งการผา่น
ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ “Healthcare 
Adjustment” (Void/ Refund) 
 

     11. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Refund” ผา่นระบบ 
KCorp ผดิรายการ และตรวจพบทนัทีหลงัจากท า
รายการส าเร็จ 

1. ปรับปรุงรายการท่ี “Refund” ผดิพลาด ใหเ้ป็น
รายการ “Reverse Refund” ผา่นระบบงาน 
KCorp บนหนา้จอ “Healthcare Adjustment” 
(ปรับปรุงรายการภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีท า
รายการ Refund) 
2.  “Refund” รายการ Payment ท่ีตอ้งการผา่น
ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ “Healthcare 
Adjustment” 
 

     12. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Void” ผดิรายการ  และ
ตรวจพบหลงัจากวนัท่ีท ารายการส าเร็จ  

1. รายการท่ีถูก Void ผดิไป ใหท้ ารายการใชสิ้ทธิ 
(Payment) เขา้ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ 
“Healthcare Key in” 
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Scenario Solution 
2. ปรับปรุงรายการท่ีตอ้งการยกเลิกการใช ้ผา่น
ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ “Healthcare 
Adjustment” ใหเ้รียกรายการ Payment ข้ึนมา
ปรับปรุงรายการใหเ้ป็นรายการ “Refund”  

     13. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Refund” ผดิรายการ  
และตรวจพบหลงัจากวนัท่ีท ารายการส าเร็จ  

1. รายการท่ีถูก Refund ผดิไป ใหท้ ารายการใช้
สิทธิ (Payment) เขา้ระบบงาน KCorp บน
หนา้จอ “Healthcare Key in” 
2. ปรับปรุงรายการท่ีตอ้งการยกเลิกการใช ้ผา่น
ระบบงาน KCorp บนหนา้จอ “Healthcare 
Adjustment” ใหเ้รียกรายการ Payment ข้ึนมา
ปรับปรุงรายการใหเ้ป็นรายการ “Refund”  

     14. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Reverse Void” ผา่น
ระบบ KCorp ผดิรายการ  และตรวจพบทนัที
หลงัจากท ารายการส าเร็จ 

1. ปรับปรุงรายการน้ีผา่นระบบงาน KCorp บน
หนา้จอ “Healthcare Adjustment” ใหเ้รียก
รายการ Payment ข้ึนมาปรับปรุงรายการให้เป็น
รายการ “Void”  
 

     15. เจา้หนา้ท่ีท ารายการ “Reverse Refund” ผา่น
ระบบ KCorp ผดิรายการ และตรวจพบทนัทีหลงัจาก
ท ารายการส าเร็จ 

1. ปรับปรุงรายการน้ีผา่นระบบงาน KCorp บน
หนา้จอ “Healthcare Adjustment” ใหเ้รียก
รายการ Payment ข้ึนมาปรับปรุงรายการให้เป็น
รายการ “Refund” 
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โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 

 

คู่มือการใช้งาน 

ส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด 

Version 1.0 
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การเข้าใช้งาน 
บริการบัตรสวัสดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ  

1. การเข้าสู่ระบบ KTB Corporate Online 
1.1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานผา่น URL https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate 

หรือเข้าผา่นทาง https://www.ktb.co.th  คลกิเลอืก บริการออนไลน์  คลกิเลอืก Krungthai Corporate Online 

 คลกิเลอืก KTB Corporate Online For Biz Growing Customer ลกูค้า Biz Growing เข้าสูร่ะบบ 

1.2. กรอก Company ID ที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร  

1.3. กรอก User ID ที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร 

1.4. กรอก Password ที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร 

 

 
 

ระบ ุCompany ID ตามที่หนว่ยงานต้นสงักดัได้รับจากธนาคาร  

ระบ ุUser ID เช่น “single1” 

ระบ ุpassword ทีไ่ด้รับแจ้งจากธนาคาร 

https://www.bizgrowing.ktb.co.th/corporate
https://www.ktb.co.th/


                                                                                                          

 

Page 5 of 8 
 
 

1.5. จากนัน้กดปุ่ ม                         ระบบจะบงัคบัให้เปลีย่น Password ส าหรับการ Login เพื่อเข้าใช้ระบบในครัง้ตอ่ไป ซึง่

ระบรุหสั Password ใหม ่นัน้ต้องประกอบด้วยตวัอกัษรภาษาองักฤษและตวัเลขเทา่นัน้ โดยความยาว 8 ตวัอกัษรขึน้ไป 

(ห้ามมีอกัขระพเิศษ ตวัอยา่งเช่น @#$%! เป็นต้น) 

 
1.6. เมื่อท าการกรอก Password เรียบร้อย ให้กดปุ่ ม                                               ระบบจะแสดงผลการเปลีย่นแปลง  

1.7. Password ตามตวัอยา่งภาพด้านลา่ง เพื่อแสดงผลการเปลีย่นแปลง Password ให้ทราบ 

1.8. จากนัน้กดปุ่ ม                  เพื่อท าการ Login เข้าระบบงานด้วย Password ใหมอ่ีกครัง้ 

 

  

ระบ ุpassword เดิมที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร 

 
ระบรุหสั Password ใหม ่ด้วยตวัอกัษรและตวัเลข
เทา่นัน้ โดยความยาว 8 ตวัอกัษรขึน้ไป (ห้ามมี
อกัขระพิเศษ) 



                                                                                                          

 

Page 6 of 8 
 
 

2. การใช้งานเมนู Healthcare Download 
ส าหรับหนว่ยงานต้นสงักดั เรียกดรูายงานการใช้สทิธ์ิของข้าราชการภายใต้หนว่ยงานตนเอง ผา่น  KTB Corporate 

Online โดยเป็นรายงานรายเดือน ในรูปแบบ Text File (TXT007: สรุปการใช้สทิธิรายบคุคลตามหนว่ยงาน)  

 

 

2.1. เมื่อ Login เข้าระบบ ให้กดปุ่ ม                จะพบเมน ู“Healthcare” จากนัน้ให้เลอืก HEALTHCARE DOWNLOAD 

 
 

2.2. ระบเุง่ือนไขการค้นหารายงานการใช้สทิธ์ิของข้าราชการภายใต้หนว่ยงานต้นสงักดั 
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2.3. Date วนัท่ีท ารายการ 

 From Date กดที่ภาพ               เพื่อก าหนดวนัท่ีต้องการเร่ิมต้นการค้นหา 

 To Date กดที่ภาพ               เพื่อก าหนดวนัท่ีต้องการสิน้สดุการค้นหา  

 เน่ืองจากรายงานที่หน่วยงานต้นสงักดัจะได้รับ เป็นรายงานรายเดือน ให้ระบุวันที่ From Date = 

วันที่ 1 ของเดือนที่ต้องการ และ To Date = วันที่ 1 ของเดือนที่ต้องการ  

  
2.4. ระบบเลอืก Service Name เป็น “Healthcare Government Officer” ให้อตัโนมตั ิ

2.5. เลอืก Cost Center คือ “รหสัหนว่ยเบกิจา่ย” ที่ต้องการเรียกด ู

2.6. กดปุ่ ม Search                     เพื่อค้นหา ระบบจะท าการดงึรายงานตามเง่ือนไขการค้นหา และแสดงผลด้านลา่งของ

หน้าจอ  

 กรณีหน่วยงานต้นสังกดัทั่วไป – ทกุเดือนจะได้รับ 1 ไฟล์  

1. แสดงข้อมลูสรุปจ านวนครัง้การใช้สทิธ์ิของข้าราชการภายใต้ Cost Center ตนเอง  

โดยมีช่ือไฟล์ตามรูปแบบ DepartmentCode_KcorpID_TXT007_yyyymmdd.txt 

 

 กรณีหน่วยงานต้นสังกดั (กรมแม่) – ทกุเดือนจะได้รับ 2 ไฟล์  

1. แสดงข้อมลูสรุปจ านวนครัง้การใช้สิทธ์ิของข้าราชการภายใต้ Cost Center ตนเอง 

โดยมีช่ือไฟล์ตามรูปแบบ DepartmentCode_KcorpID_TXT007_yyyymmdd.txt 

2. แสดงข้อมลูสรุปจ านวนครัง้การใช้สทิธ์ิของข้าราชการภายใต้ Cost Center ตนเอง + กรมลกูภายใต้สงักดั  

โดยมีช่ือไฟล์ตามรูปแบบ ตามรูปแบบ DepartmentCode_KcorpID_TXT007_TOT_yyyymmdd.txt 
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2.7. จากนัน้เลอืกรายงานท่ีต้องการ Download และกดปุ่ ม  Download 

2.8. จะได้รับ Text File Download ลงเคร่ือง computer 

ตัวอย่าง Text File (TXT 007 : สรุปการใช้สิทธิรายบุคคลตามหน่วยงาน) 

 

 
 

ตัวอย่าง Text File (TXT 007_TOT : สรุปการใช้สิทธิรายบุคคลตามหน่วยงาน) ที่เฉพาะกรมแม่จะได้รับ 

 

 

 

  




