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ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
(ค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับผู้มีสิทธใินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ) 

เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค์  ขอบเขตบริการ  

 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก 
บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้หน่วยบริการน าเงินไป จัดหา 
และจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า และซ่อมบ ารุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือ
เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข     โดยขอบเขตบริการเป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันท่ี 
5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อ
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 26 
กันยายน พ.ศ. 2559 หมวด 4 ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างละครุภัณฑ์ ข้อ 20-24 
(รายละเอียดตามภาคผนวก) และตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  
  

วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  

ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ได้รับจ านวน 128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ   
ส าหรับผู้มีสิทธ ิ 48.2640 ล้านคน  
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การบริหารจัดการ 

1. หน่วยบริการที่มีสิทธิรับเงิน 
 1.1 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป ท้ังนี้ส าหรับหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค และหน่วยบริการ 
รับส่งต่อท่ัวไปท่ีขึ้นทะเบียนใหม่ระหว่างปีงบประมาณ 2563 จะไม่ได้รับจัดสรรเงิน 
 1.2 กรณีท่ีมีหน่วยบริการประจ าลาออก  และมีการโอนย้ายประชากรให้หน่วยบริการประจ า              
ท่ีขึ้นทะเบียนใหม่ในปีงบประมาณ 2563  ให้โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนให้กับหน่วยบริการประจ าท่ีรับดูแลประชากรจริงตามสัดส่วนท่ีให้บริการ 
 1.3 หน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการรับส่งต่อท่ัวไป  ท่ีไม่สามารถให้บริการสาธารณสุข
จนครบปีงบประมาณของสัญญาการให้บริการสาธารณสุข  จะถูกเรียกคืนเงินตามสัดส่วนท่ีอยู่      
ไม่ครบปีงบประมาณ 
          1.4  หน่วยบริการยังไม่ได้ท าข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข / สัญญาให้บริการสาธารณสุข     
ท่ีเป็นรูปแบบท่ีใช้ในปัจจุบัน (รูปแบบปัจจุบันใช้ในปีงบประมาณ 2558)   ต้องจัดท าหนังสือแสดง
ความจ านง เพ่ือขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ตามแบบหนังสือ 
 

กรอบแนวทางการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ป  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งบประมาณช เชยค่าเสื่อมบริการ PP  
(18.94 บาทต่อผู้มีสิทธิ)  

ค านวณตามจ านวนผู้มีสิทธิ UC 

 

งบประมาณช เชยค่าเสื่อมบริการ OP                 
(52.38 บาทต่อผู้มีสิทธิ) 

ค านวณตามจ านวนผู้มีสิทธิ UC 

 

งบประมาณช เชยค่าเสื่อมบริการ IP  
(57.37 บาทต่อผู้มีสิทธ)ิ  

ค านวณตามผลงานบริการ IP  
(sum adjRW) ของหน่วยบริการ 

 

เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

(128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ)  

แบ่งสัดส่วนชดเชยแต่ละบริการตามอัตรา OP-PP-IP  

 

รวมงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ที่ค านวณตามสั ส่วน OP-PP-IP 

 

หน่วยบริการสังกั  สปสธ. 
- ไม่น้อยกว่า 70% จ่ายตรงให้หน่วยบริการ 

   - ไม่เกิน 20%  ส าหรับการบริหารระ ับจังหวั  

- ไม่เกิน 10 % ส าหรับการบริหารระ ับเขต                
  ยทั ง 3 ระ ับผ่านความเห นชอบจาก อปสข. 

 

หน่วยบริการสังกั อ่ืน  ยกเว้น สปสธ. 
      - ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการทั งหม  100 %   ยผ่าน
ความเห นชอบจาก อปสข. ยกเว้น  ูนย์บริการสาธารณสุข
สังกั กรุงเทพ  ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการตามแผนของ
ส านักอนามัย   ยผ่านความเห นชอบจาก อปสข. 
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แสดงความจ านง จ านวน 2 ชุด พร้อมแนบแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุนท่ี  ยื่นต่อ  สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
(หน่วยบริการท่ีต้องท าหนังสือแสดงความจ านง มีจ านวน 7 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช , รพ.รามาธิบดี , 
รพ.สงฆ์ , รพ.พระมงกุฎเกล้า , คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , สถาบันประสาทวิทยา และสถาบัน
โรคผิวหนงั) 
     

2. การแบ่งสั ส่วนเงินส าหรับค านวณจั สรรค่าบริการ  
 

 เงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  เป็นการจ่ายชดเชยค่าเสื่อมราคา
ของหน่วยบริการ   ส าหรับบริการผู้ป่วยนอก  บริการผู้ป่วยใน  และบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค  ด้วยสัดส่วนเงินอัตราต่อหัวผู้มีสิทธิของแต่ละประเภทบริการ ในปี 2563 แล้วน าอัตราที่
ได้คูณกับเป้าหมายจ านวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 48.2640 ล้านคน ผลของ
การแบ่งสัดส่วนเงินของแต่ละประเภทบริการ มีดังนี้ 
 2.1 สัดส่วนบริการผู้ป่วยนอก 52.38 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธ ิ
 2.2 สัดส่วนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 18.94 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธ ิ
 2.3 สัดส่วนบริการผูป้่วยใน 57.37 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธ ิ
 

3. หลักเกณฑ์การจั สรรเงิน 
 

          3.1  ส าหรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  จัดสรรให้ตาม
จ านวนผู้มีสิทธิท่ีลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจ า    ยใช้ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน             
ณ 1 พฤ จิกายน 2562  เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายทั งป  

         3.2 ส าหรับบริการผู้ป่วยใน  จัดสรรให้ตามจ านวนผลงานท่ีคิดเป็นค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ ท่ี   
ปรับค่าตามระบบ DRGs (adjRW) ให้กับหน่วยบริการท่ีให้บริการ   ยให้ใช้ข้อมูลผลงานบริการ
ผู้ป่วยในที่ส่งมาในแต่ละเ ือนของป งบประมาณ 2562 จ านวน 6 เ ือน (ตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562)  ้วยอัตราต่อ 1 adjRW ที่เท่ากันทุกหน่วยบริการ ท้ังนี้ ข้อมูลผลงานผู้ป่วยใน 
(adjRW) ท่ีใช้ในการค านวณ เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยในท่ัวไป  ซึ่งไม่รวมข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน
ท่ีมีการชดเชยเพิ่มเติมพิเศษจากการชดเชยผู้ป่วยในท่ัวไป  ไม่รวมข้อมูลผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รับส่งต่อเฉพาะโรค ไม่รวมข้อมูลผู้ป่วยในท่ีให้บริการเฉพาะด้านของหน่วยบริการท่ีขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน  และไม่รวมข้อมูลที่มีปัญหาต่างๆ   หลังจากวันท่ี สปสช.ตัดข้อมูล 
เช่น ข้อมูลส่งช้า 
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4. ขั นตอนการ  าเนินงาน 
 

         4.1 สปสช. แจ้งตัวเลขการจัดสรรเงินของหน่วยบริการ ให้ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร  
ตรวจสอบข้อมูล   

         4.2 สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร  แจ้งตัวเลขการจัดสรรให้หน่วยบริการในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครรับทราบเพื่อจัดท าแผน 

         4.3 หน่วยบริการจัดท าแผน มากกว่าหรือเท่ากับวงเงินท่ีได้รับจัดสรร โดยรายการตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

          4.4 สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้มีการตรวจประเมินหน่วยบริการประจ าป และมี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยบริการปรับปรุงด้านกายภาพและโครงสร้างเป็นรายหน่วยบริการแล้ว     
หน่วยบริการที่ไ ้รับการแจ้งผลการตรวจจากส านักงาน  จะต้องจั ท าแผนปรับปรุง ้าน
กายภาพและ ครงสร้างตามข้อเสนอแนะเป็นความจ าเป็นล า ับที่ 1 (ตามหนังสือ สปสช.เขต 13 
กรุงเทพมหานคร ท่ี สปสช.5.42/ว 381 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2562  เรื่องขอให้หน่วยบริการ
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจประเมิน ศักยภาพและมาตรฐานของ
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)  

          4.5 หน่วยบริการจัดท าแผน โดยบันทึกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนใน
โปรแกรมท่ีส านักงานฯ ก าหนด พิมพ์แผนจากระบบและให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ของหน่วยบริการลงนาม แล้วส่ง สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร  เพื่อน าเสนอคณะท างานพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ/คณะท างานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  พิจารณาเห็นชอบและ
น าเสนอคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบและ
อนุมัติตามล าดับต่อไป 

          4.6 เงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของหน่วยบริการ  สปสช.  
จะจัดสรรตรงใหก้ับหน่วยบริการท้ังหมด        

          4.7 ส าหรับ ูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีเป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จั สรรตรงให้หน่วยบริการ ตามแผนการ  าเนินการของส านัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.(ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ส่วนท่ี 7 
ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ข้อ 57.1.4 และคู่มือบริหารกองทุน 
ปีงบประมาณ 2563  หน้า 78) 

          4.8 ขอให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลแผนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานใน ปรแกรมที่
ก าหน ให้ถูกต้องครบถ้วน  ภายในเ ือนพฤ จิกายน 2562  เพื่อ สปสช.จะ อนเงินให้        
หน่วยบริการไ ้ทันตามระยะเวลาที่ก าหน  (เนื่องจากการโอนเงิน สปสช.จะต้องโอนครั้งเดียว
พร้อมกันทุกหน่วยบริการ  หากมีหน่วยบริการใดหน่วยบริการหนึ่งไม่บันทึกข้อมูล/บันทึกข้อมูลไม่
ถูกต้องครบถ้วน จะส่งผลให ้สปสช.ไม่สามารถโอนเงินให้หน่วยบริการทุกแห่งได้)   

          4.9 เมื่อหน่วยบริการได้รับเงินโอนแล้ว  ให้เร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อ/จัดหา ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือตามระเบียบของ       
หน่วยบริการต่อไป 
          4.10  ขอให้หน่วยบริการบันทึกสถานะการด าเนินงานในโปรแกรมท่ีก าหนด ว่าด าเนินงาน
ถึงขั้นตอนใดแล้ว เช่น จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว , ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว , ท าสัญญา
เรียบร้อย , ตรวจรับเรียบร้อย หรือเบิกจ่ายเงินแล้ว  เพื่อช่วยให้หน่วยบริการสามารถประเมิน
ระยะเวลาใหด้ าเนินงานได้ทันปีงบประมาณ  
          4.11 สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร จะน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินการของ 
หน่วยบริการต่อคณะท างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ / คณะท างานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ
และตติยภูมิและคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ทุกไตรมาส 
          4.12 กรณีท่ีหน่วยบริการมีความจ าเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงรายการจากแผนเดิม  ขอให้  
หน่วยบริการท าหนังสือพร้อมแนบแผนท่ีขอเปลี่ยนแปลงรายการตามแบบฟอร์มท่ีส านักงานฯ
ก าหนด และส่ง สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563  เพ่ือด าเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 4.5 
          4.13 กรณีท่ีหน่วยบริการไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ขอให้หน่วยบริการท าหนังสือขอขยายระยะเวลาด าเนินการพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นและ
ระยะเวลาท่ีขอขยายตามแบบฟอร์มท่ีส านักงานฯก าหนด และส่ง สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  
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          4.14 เมื่อหน่วยบริการด าเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว ขอให้บันทึกข้อมูลและสแกน
เอกสารหลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ สัญญาซื้อขายหรือใบก ากับภาษี หรือ
ใบเสร็จรับเงิน ของการซื้อครุภัณฑ์ตามแผนฯทั้งหมด แนบในโปรแกรมที ่สปสช.ก าหนดให้ครบถ้วน 
          4.15 หน่วยบริการท่ีด าเนินการตามแผนครบถ้วนทุกรายการ หากมีเงินคงเหลือสามารถน า
เงินไปใช้เพื่อการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานของหน่วยบริการนั้นๆได้ โดยขอให้หน่วยบริการ
ท าหนังสือแจ้ง สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรณีท่ีจะขอใช้เงินคงเหลือเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์ของงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จะต้องจัดท าแผนเพื่อขอ
อนุมัติเช่นเดียวกับการท าแผนครั้งแรก 
          4.16 ขอให้หน่วยบริการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการ/ขอขยายระยะเวลา/การขอใช้เงิน
คงเหลือ ตามระยะเวลาท่ีส านักงานฯก าหนด  เพ่ือน าเสนอคณะท างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ/  
คณะท างานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิและคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ  หากไม่ไ ้รับการอนุมัติจะไม่สามารถ
  าเนินการไ ้ 
          4.17  สตง. ตรวจสอบงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนเบื้องต้น 
จากข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึกผ่านโปรแกรมท่ีก าหนด  
           

5. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจั ท าแผนและแนวทางการ  าเนินงาน 
          5.1 จัดหาเพื่อทดแทนส่วนท่ีขาดหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพ หรือ
ถดถอย หรือเสียหายจากการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
          5.2 เป็นครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีหน่วยบริการมีอยู่แล้ว  
          5.3 เป็นครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้ในการให้บริการสาธารณสุข  หรือสนับสนุนการ
ให้บริการสาธารณสุข  จึงไม่รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยบริการ  เช่น ท่ีพักอาศัย
ของเจ้าหน้าท่ี  รถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น 
          5.4 ห้ามใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณสุข 
เช่น ห้องประชุม เป็นต้น 
          5.5 ห้ามใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือ , Fire wall , การบ ารุงรักษาต่างๆ เช่น การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา    
          5.6  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น ระบุเลขทะเบียนครุภัณฑ์เดิม ระบุ
วงเงินท่ีใช้ว่าเป็นงบประมาณของ UC หรือสมทบจากเงินบ ารุงหรืองบจากแหล่งอื่น 
          5.7  มีเอกสารหลักฐานประกอบถูกต้องครบถ้วน  
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                5.7.1 กรณีการจัดซื้อ/ซ่อมครุภัณฑ์  
 ต้องมีทะเบียนคุมครุภัณฑ์ประกอบการพิจารณา (ทดแทนของเดิมท่ีมีอยู่

แล้วแต่ช ารุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้) 
 ให้อ้างอิงราคากลางจากส านักงบประมาณ   

                               -  ราคากลางครุภัณฑ์ (มีนาคม 2562)  
                               -  ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (กุมภาพันธ์ 2561)  

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT มีนาคม 2562 เป็นต้น  
หากไม่มีราคาอ้างอิงให้หาราคาจาก 3 บริษัทในการอ้างอิง (แนบใบเสนอ
ราคามาพร้อมแผน โดยใบเสนอราคาต้องไม่หมดก าหนดยืนราคา) 

 ต้องระบุรายการและคุณสมบัติให้ชัดเจน เพื่อการพิจารณาราคากรณี
รายการครุภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่ราคาแตกต่างกันมาก  

 รายการใดท่ีมีท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ระบุมาด้วย เช่น เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator) 

      5.7.2 กรณีการเช่าอาคาร  

 ต้องเคยเช่ามาก่อน เอกสารท่ีต้องแนบมาพร้อมแผนฯ ได้แก่ ส าเนาสัญญา
เช่าปี 59 และปี 60 สพ.7 สพ.19 หนังสือรับรอง  รูปถ่ายอาคารท่ีเช่าท่ี
แสดงให้เห็นเลขท่ีตั้งของอาคาร และระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเช่า
อาคาร 

       5.7.3 กรณีการซ่อมแซมอาคาร   

 ต้องมี BOQ ( Bill of Quantity)  หรือใบเสนอราคาท่ีมีรายการแจกแจง
พื้นท่ี + ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าด าเนินงาน ให้ครบถ้วน  ให้หาราคาจาก 3 
บริษัทในการอ้างอิง 

 มีภาพถ่ายก่อนและหลังด าเนินการ 
          5.8 หนังสือน าส่ง สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร เช่นแผน/การขอเปลี่ยนแปลงรายการ/
การขอขยายระยะเวลาด าเนินการ จะต้องให้ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของหน่วยบริการ
ลงนาม 
          5.9 ไม่ควรแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการท่ีไม่เหมาะสม เช่น เขียนระบุยี่ห้อและรุ่น เขียนชื่อ
ไม่ตรงกับรายการของงานพัสดุ ท าให้จัดซื้อจัดจ้างไม่ได ้
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          5.10 ไม่ควรขอขยายระยะเวลา รายการครุภัณฑ์บางรายการท่ีไม่สมเหตุสมผล เช่น        
เคร่ืองชั่งน้ าหนัก , เคร่ืองวัดความดัน , ตู้เย็น เป็นต้น 
 

6. การก ากับติดตามประเมินผล 

           6.1 หน่วยบริการท่ีรับเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
แล้ว ให้รายงานผลการจัดซื้อ/จัดหา ผ่านทาง Website ของ สปสช.ท่ี www.nhso.go.th  เลือกเมนู 
“บริการออนไลน์” > หมวด “NHSO Budget”>เลือก “ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทาง
การแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเส่ือม)”  

          6.2 สามารถลงทะเบียนรับ User name, Password เพื่อใช้ Login เข้าโปรแกรม ได้ท่ี 
สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร         

          6.3 ส านักงานฯ สุ่มตรวจการด าเนินการงบค่าเส่ือม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  ดังนั้นหน่วยบริการ
ต้องเก็บเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพ่ือการตรวจสอบ 
 

7. การติ ต่อเจ้าหน้าที่ 
7.1 กรณีขอรบั Username , Password  เพ่ือใช้ Login เข้าโปรแกรม   

 นายสุนทร  แสนยุติธรรม  โทรศัพท์ 02-142-1020 
 นายชยุต  บุญมีพิธาน      โทรศัพท์ 02-142-1021 

7.2  กรณีสอบถามเร่ืองแผนและโปรแกรม 
 นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน  โทรศัพท์  02-1420954 , 02-1421007 , 
02-1420958   Napalai.m@nhso.go.th 
 นางวิภารัตน์  ศิริผลหลาย  โทรศัพท์  02-1421001 , 089-969-6491  
wiparat.s@nhso.go.th 

 
 

mailto:Napalai.m@nhso.go.th
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ขั นตอนการ  าเนินการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 
 

ล า ับ การ  าเนินการ 
ระยะเวลาการ  าเนินการบริหารค่าบรกิารทางการแพทยท์ี่เบิกจา่ยในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 

ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 
เมย.
63 

พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

1 
สปสช.เขต 13 กทม. จัดประชุมช้ีแจงหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อให้รับทราบรายละเอียดการ
บริหารคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบประมาณ 2563 

สัปดาห์ที่ 
4 

                      

2 
ส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ แจ้งข้อมูลการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ให้ สปสช.เขต 13 กทม. ด าเนินการต่อไป 

  

สัปดาห์ที่ 
1 

                    

3 
สปสช.เขต 13 กทม. แจ้งข้อมูลการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ให้หน่วยบริการรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนตามวงเงินท่ีไดร้ับ
จัดสรร   

สัปดาห์ที่ 
1 

                    

4 

หน่วยบริการทุกแห่งท าแผน มากกว่าหรือเท่ากับวงเงินท่ีไดร้ับจัดสรร โดยจดัท าแผนปรับปรุง
ด้านกายภาพและโครงสร้างตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมินเป็นล าดับแรก และบันทึก
ข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบแผนให้ถูกต้องครบถ้วนโนโปรแกรมที่ก าหนด  พิมพ์แผนจาก
ระบบและให้ผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลของหน่วยบริการลงนาม แล้วส่ง สปสช.เขต 13 
กรุงเทพมหานคร     

สัปดาห์ที่ 
2 

                    

5 

สปสช.เขต 13 กทม. น าเสนอแผนบริหารคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปีงบประมาณ 2563 ให ้
- คณะท างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
- คณะท างานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

  

สัปดาห์ที่ 
3 

  

                  

6 
สปสช.เขต 13 กทม. น าเสนอแผนบริหารคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปีงบประมาณ 2563 ให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัต ิ   

สัปดาห์ที่ 
4 
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ขั นตอนการ  าเนินการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 
 

ล า ับ การ  าเนินการ 
ระยะเวลาการ  าเนินการบริหารค่าบรกิารทางการแพทยท์ี่เบิกจา่ยในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 

ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 
เมย.
63 

พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

7 
สปสช. โอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 
ให้กับหน่วยบริการทุกแห่งที่บันทึกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนในโปรแกรมที ่
สปสช.ก าหนด     

สัปดาห์ที่ 
4 

                  

8 
หน่วยบริการไดร้ับเงินโอนแล้ว  ให้เร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อ/จัดหา ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือตามระเบียบของหน่วยบริการ 

    
  

                  

9 

หน่วยบริการบันทึกสถานะการด าเนินงานในโปรแกรมที่ก าหนด ว่าอยู่ในระยะใด เช่น จดัท า
แผนการจดัซื้อจัดจา้งแล้ว , ขออนุมัติจัดซื้อจดัจ้างแล้ว , ท าสัญญาเรยีบร้อย , ตรวจรับเรียบร้อย 
หรือเบิกจ่ายเงินแล้ว  เพื่อช่วยให้หน่วยบริการสามารถประเมินระยะเวลาใหส้ามารถด าเนินงาน
ได้ทันปีงบประมาณ      

  

                  

10 สปสช.เขต 13 กทม. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการทุกแห่ง และรายงาน อปสข.
ทุกไตรมาส     

  
    

รายงาน  
      

รายงาน 
    

11 
กรณีที่หน่วยบริการไมส่ามารถด าเนินการตามแผนได้ ให้แจ้ง สปสช.เขต 13 กทม. เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 
2563   พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 

    

  
สัปดาห์ที่ 

3 
  

สัปดาห์ที่ 
3 

  

สัปดาห์ที่ 
3 

        

12 
สปสช.เขต 13 กทม. น าข้อมูลหนว่ยบริการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เสนอให้ 
- คณะท างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
- คณะท างานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

      

  
สัปดาห์ที่ 

1 
  

สัปดาห์ที่ 
1 

  

สัปดาห์ที่ 
1 

      

13 
 สปสช.เขต 13 กทม. น าข้อมูลหน่วยบริการขอเปลี่ยนแปลงรายการเสนอให้คณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดบัเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

      
  

สัปดาห์ที่ 
3 

  
สัปดาห์ที่ 

3 
  

สัปดาห์ที่ 
3 
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ขั นตอนการ  าเนินการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 
 

ล า ับ การ  าเนินการ 
ระยะเวลาการ  าเนินการบริหารค่าบรกิารทางการแพทยท์ี่เบิกจา่ยในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 

ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 
เมย.
63 

พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

14 
กรณีที่หน่วยบริการไมส่ามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้แจ้ง สปสช.เขต 13 
กทม.เพื่อขอขยายระยะเวลาด าเนนิการงบค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2563               

  
สัปดาห์ที่ 

2 
  

สัปดาห์ที่ 
2 

    

15 
สปสช.เขต 13 กทม. น าข้อมูลหนว่ยบริการขอขยายระยะเวลาด าเนนิการเสนอให ้
-คณะท างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
-คณะท างานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

                  

สัปดาห์ที่ 
1 

สัปดาห์ที่ 
1 

  

16 
สปสช.เขต 13 กทม. น าข้อมูลหนว่ยบริการขอขยายระยะเวลาด าเนนิการเสนอให้
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

                  

สัปดาห์ที่ 
3 

สัปดาห์ที่ 
3 

  

17 
เมื่อหน่วยบริการด าเนินการตามแผนเรยีบร้อยแล้ว ขอให้บันทึกข้อมูลและสแกนเอกสารหลักฐาน
การจัดซื้อครุภณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง ไดแ้ก่ สัญญาซื้อขายหรือใบก ากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน ของ
การซื้อครภุัณฑต์ามแผนฯทั้งหมด แนบในโปรแกรมที่ สปสช.ก าหนดให้ครบถ้วน 
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ตัวอย่างหนงัสือ 
 

หนังสือเลขที่ ...............................         

วันที่ ..............เดือน ...................พ.ศ………………… 
 

เรื่อง ขอส่งแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งท่ีส่งมา ้วย  แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 
 

 

  (ชื่อ หน่วยบริการ)  (รหัสสถานพยาบาล) ขอส่งแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563   รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ชื่อผู้รับผิดชอบ…………………………………… 
**เบอร์โทร…………………………………………... 
**e-mail…………………………………………….. 
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แผนบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 
รหัสหน่วยบริการ..............ชื่อหน่วยบริการ.......................................... จ านวนเงินจั สรร ...................................บาท 

ล า ับ หน่วยงาน รายการตามแผน 
เลขครุภัณฑ์ 

การ  าเนินการ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน งบ UC งบอ่ืน รวมงบ 

1       ค่าเช่าอาคาร           

2       จั ซื อเพื่อท แทน
ของเ ิมที่ช ารุ  

          

3   
    

ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 

  
        

4       ซ่อมแซมครุภัณฑ์           

รวมเป็นเงิน                -    

ทั้งนี้  ขอรับรองว่าด าเนินการจัดท าแผนตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเพ่ือชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับ
เงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนนุและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

  ลงช่ือ.................................................... ผู้บริหารหน่วยบริการ  ****ชื่อผู้ประสานงาน........................... 

  (                                                 )  ****เบอร์โทร................................................ 

  

ต าแหน่ง....................................... 
  **** e-mail ................................................ 

  

วัน..............เดือน..............พ.ศ. ...................... 
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ตัวอย่างหนังสือ 
 

หนังสือเลขที่ ...............................          
        วันที่ ..............เดือน ................... พ.ศ.  ……………… 

 

เรื่อง ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งท่ีส่งมา ้วย 1.ตารางแผนฯเดิมที่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2563 
  2.ตารางแผนฯที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ปีงบประมาณ 2563 
 

  ตามที่ (ชื่อ หน่วยบริการ)  (รหัสสถานพยาบาล)  ได้รับเงินจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน  ............................. บาท  บัดนี้ (ชื่อหน่วยบริการ) ได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดรายการจัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  ในส าเนาแผนฯ ปีงบประมาณ 2563  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เนื่องจาก ......................... 
(รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ชื่อผู้รับผิดชอบ…………………………………… 
**เบอร์โทร…………………………………………... 
**e-mail…………………………………………….. 
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ตัวอย่าง แผนบริหารค่าบรกิารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 (กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ) 

รหัสหน่วยบริการ.......................................ชื่อหน่วยบริการ.............................................จ านวนเงินที่ไ ้รับจั สรร...................................................บาท 
           

ล า ับ รายการเ ิมท่ียกเลิก จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม รายการใหม่ การ  าเนินการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
หมาย
เหตุ 

            
จัดซื้อเพ่ือทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด 

      

  
            ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง       
            ซ่อมแซมครุภัณฑ์       

รวมทั งสิ น   0.00 รวมทั งสิ น   
                       
-    

           

ทั งนี   ขอรับรองว่า  าเนินการจั ท าแผนตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเพื่อช เชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ตามประกา กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจั บริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
พ. .2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ ................................................................................... ผู้บริหารหน่วยบริการ    ****ชื่อผู้ประสานงาน.......................................... 
 (                                                 )                                                 ****เบอร์ ทร..................................,,,,,......... 
 ต าแหน่ง.........................................................                                                           **** e-mail ................................................ 
 วัน..............เ ือน..............พ. . ......................      
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ตัวอย่างหนงัสือ 
หนังสือที่ ...............................   
 

      วันที่ ..............เดือน ...................พ.ศ………………… 
 

เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   
         ปีงบประมาณ 2563 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งท่ีส่งมา ้วย ตารางแผนฯที่ขอขยายระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
 

  ตามท่ี (ชื่อ หน่วยบริการ)  (รหัสสถานพยาบาล)  ได้รับเงินจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน .......................... บาท   มีความประสงค์ขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินการจากเดิม.....................................เปลี่ยนเป็น.......................................เนื่องจากมีปัญหา
................................(รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบ…………………………………… 
เบอร์โทร…………………………………………... 
e-mail…………………………………………….. 
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ตัวอย่าง แผนบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 (กรณีขอขยายระยะเวลา) 
รหัสหน่วยบริการ..................................ชื่อหน่วยบริการ.........................................  

ล า ับ รายการ 
เหตุผลและความจ าเป็น 
ในการให้บริการผู้ป่วย 

การ
  าเนินการ 

จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 

สาเหตุ/อุปสรรค
ที่ท าให้ 

ไม่สามารถ
  าเนินการไ ้

ทันเวลา 

ระบุวันที่
สิ นสุ การ  
ขอขยาย
ระยะเวลา 

1                 

2                 

3               
  

รวมเป็นเงิน 
              
-      

ทั งนี   ขอรับรองว่า  าเนินการจั ท าแผนตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเพื่อช เชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ตามประกา กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจั บริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืน พ. .2559 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ลงช่ือ................................................................................ ผู้บริหารหน่วยบริการ    ****ชื่อผู้ประสานงาน..................................... 
             (                                                 )    ****เบอร์โทร................................................... 

 
ต าแหน่ง.................................................................. 
วัน............................เ ือน...............................พ. ..........................    **** e-mail ................................................. 
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ตัวอย่างหนงัสือ 
หนังสือที่ ...............................         

วันที่ ..............เดือน ...................พ.ศ………………… 

เรื่อง ขออนุมัติใช้วงเงินคงเหลือค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
 

สิ่งท่ีส่งมา ้วย 1.ส าเนาหลักฐานการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2563 
            2.ตารางแผนฯที่ขออนุมัติใช้วงเงินคงเหลือ ปีงบประมาณ 2563 (กรณีขอจัดซื้อรายการเพ่ิมเติม) 
 

  ตามที่ (ชื่อ หน่วยบริการ)  (รหัสสถานพยาบาล)  ได้รับเงินจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน ........................ บาท  บัดนี้ (ชื่อ หน่วยบริการ)    
ไดด้ าเนินการจัดซื้อรายการตามแผนฯครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ขอส่งหลักฐานการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ตามแผน
ที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2563 และพบว่ามีวงเงินคงเหลือจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน 
.................................. บาท    มีความประสงค์ขอน าเงินคงเหลือดังกล่าวด าเนินการดังนี้ 
 

1. ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือ ในการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม  (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) 
 

2. ขอน าเงินคงเหลือเข้า เงินบ ารุง / เงินรายรับสถานพยาบาล 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบ…………………………………… 
เบอร์โทร…………………………………………... 
e-mail…………………………………………….. 
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ขั นตอนการ าวน์ หล คู่มือการใช้งานงบลงทุน ป งบประมาณ 2563 
 

1. สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง website ของสปสช.ที่ www.nhso.go.th    เลือก
เมนู “บริการออนไลน์” > หมวด “NHSO Budget” > เลือก “ระบบรายงานการ
ใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน          (ค่าเสื่อม) 
สปสช.กทม > เอกสารที่เกี่ยวข้อง > คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

2.สแกน QR Code (ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร) 
 

 
































