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วธีิการแก้ Error CSOP 
Lab Catalog 



วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L01 

สาเหตุ:  รำยกำรเบิก lab (BillItems.BillMuad = ‘7’) สถำนพยำบำลระบุ  
BillItems.STDCode ไม่ใช่รหสั TMLT  
วธีิการแก้ไข: 
1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L01 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. สถำนพยำบำลบนัทึกรหสั TMLT ใน BillItems.STDCode  รำยละเอียด

ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 ของหนงัสือเลขท่ี สวรส 04.1/0173                    
ลงวนัท่ี  7 ต.ค. 2563 
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L01: รหสั TMLT ท่ีระบุใน billitem ไม่พบในรำยกำรอำ้งอิงกำรตรวจทำง
หอ้งปฏิบติักำร  (TMLT)  



วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L02 

สาเหตุ: รำยกำรท่ีเบิก Lab เป็นรำยกำรท่ียงัไม่จดัท ำ Lab Catalog 
 
วธีิการแก้ไข: 
1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L02 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. ตรวจสอบรำยกำร Lab Catalog ท่ี สกส. รับไวใ้นระบบ ไดท่ี้  

https://cs5.chi.or.th/labcat/lbmail.asp  
3.     จดัท ำ Lab Catalog ใหเ้รียบร้อย 
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L02: ไม่พบรหสั lab ในรายการ lab catalog ท่ี รพ. แจง้ไว ้

https://cs5.chi.or.th/labcat/lbmail.asp
https://cs5.chi.or.th/labcat/lbmail.asp
https://cs5.chi.or.th/labcat/lbmail.asp
https://cs5.chi.or.th/labcat/lbmail.asp


วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L03 

สาเหตุ: รำยกำรท่ีสถำนพยำบำลส่งเบิกสูงกว่าอตัรำท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด 
วธีิการแก้ไข: 

1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L03 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. สกส. เปรียบเทียบรำคำท่ีสถำนพยำบำลส่งเบิก และรำคำท่ี

กรมบญัชีกลำงก ำหนดในเอกสำร CSOPBITM 
3. แกไ้ขรำคำท่ีขอเบิก (BillItems.ClaimUP)  ในอตัรำท่ีกรมบญัชีกลำง

ก ำหนดใหเ้บิกได ้
 
 

L03: ราคา RP เกินอตัราท่ี บก. ก าหนด  
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L04 

สาเหตุ: รำยกำร BillItems.UP ไม่เท่ำกบั LabCatalog.UnitPrice 
 
วธีิการแก้ไข: 

1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L04 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. แกไ้ข BillItems.UP ใหเ้ท่ำกบั LabCatalog.UnitPrice 

 

 

L04: ราคา UP ไม่ตรงกบัราคาท่ีแจง้ใน lab catalog  
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L05 

สาเหตุ:  วนัท่ีผูป่้วยรับบริกำร (Dttran) ไม่อยูใ่นช่วงท่ีก ำหนดใช ้lab รำคำน้ี
ใน Lab Catalog 
วธีิการแก้ไข: 

1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L05 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. ตรวจสอบวนัท่ีเร่ิมใช/้วนัส้ินสุด ของ Lab รำคำน้ี 
3. แกไ้ข BillItems.UP ใหส้อดคลอ้งกบั  Lab Catalog 
 
 

L05: DTTran ไม่อยูใ่นช่วงท่ี รพ. แจง้ใชร้าคา lab น้ี 
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L06 

สาเหตุ: รำยกำร BillItems.ClaimUP ไม่เท่ำกบั LabCatalog.ReimbPrice 
 

วธีิการแก้ไข: 

1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L06 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. แกไ้ข BillItems.ClaimUP ใหเ้ท่ำกบั LabCatalog. ReimbPrice  

L06: ราคา RP ไม่ตรงกบัราคาท่ีแจง้ใน lab catalog 
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L07 

สาเหตุ: รำยกำรเบิก Lab (BillItems.BillMuad = ‘7’) ทุกรำยกำรจะตอ้งระบุ รหสั 
TMLT ทุกรำยกำร ใน BillItems.STDCode   
 ข้อสังเกต หาก ระบรุหัสท่ีไม่ใช่  TMLT   ติด C   L01 
                  หาก ไม่ระบุรหัส   ติด C   L07 
วธีิการแก้ไข: 
1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L07 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. ระบุรหสั TMLT ใน BillItems.STDCode ใหเ้รียบร้อย 

L07: ไม่มี stdcode  
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L51 

สาเหตุ:  รำยกำรเบิก lab (BillItems.BillMuad = ‘6’) สถำนพยำบำลระบุ  
BillItems.STDCode ไม่ใช่รหสั TMLT  
วธีิการแก้ไข: 
1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L51 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. สถำนพยำบำลบนัทึกรหสั TMLT ใน BillItems.STDCode  รำยละเอียด

ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 ของหนงัสือเลขท่ี สวรส 04.1/0173                   
ลงวนัท่ี 7 ต.ค. 2563 

 

L51: รหสั TMLT ท่ีระบุใน billitem ไม่พบในรำยกำรอำ้งอิงกำรตรวจทำง
หอ้งปฏิบติักำร  (TMLT) กรณีหมวด 6  
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L52 

สาเหตุ: รำยกำรท่ีเบิก Lab เป็นรำยกำรท่ียงัไม่จดัท ำ Lab Catalog 
วธีิการแก้ไข: 

1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L52 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. ตรวจสอบรำยกำร Lab Catalog ท่ี สกส. รับไวใ้นระบบ ไดท่ี้  

https://cs5.chi.or.th/labcat/lbmail.asp  
3.     จดัท ำ Lab Catalog ใหเ้รียบร้อย 
 

L52: ไม่พบรหสั lab ในรายการ lab catalog ท่ี รพ. แจง้ไว ้ กรณีหมวด 6  
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https://cs5.chi.or.th/labcat/lbmail.asp
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L53 

สาเหตุ: รำยกำรท่ีสถำนพยำบำลส่งเบิกสูงกว่าอตัรำท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด 
วธีิการแก้ไข: 
1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L53 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. สกส. เปรียบเทียบรำคำท่ีสถำนพยำบำลส่งเบิก และรำคำท่ี

กรมบญัชีกลำงก ำหนดในเอกสำร CSOPBITM 
3. แกไ้ขรำคำท่ีขอเบิก (BillItems.ClaimUP)  ในอตัรำท่ีกรมบญัชีกลำง

ก ำหนดใหเ้บิกได ้
 

L53: ราคา RP เกินอตัราท่ี บก. ก าหนด  กรณีหมวด 6 
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L54 

สาเหตุ: รำยกำร BillItems.UP ไม่เท่ำกบั LabCatalog.UnitPrice 
 
วธีิการแก้ไข: 

1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L54 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. แกไ้ข BillItems.UP ใหเ้ท่ำกบั LabCatalog.UnitPrice 

L54: ราคา UP ไม่ตรงกบัราคาท่ีแจง้ใน lab catalog  กรณีหมวด 6 
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L55 

สาเหตุ:  วนัท่ีผูป่้วยรับบริกำร (Dttran) ไม่อยูใ่นช่วงท่ีก ำหนดใช ้lab รำคำน้ีใน 
Lab Catalog 
 
วธีิการแก้ไข: 
1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L55 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. ตรวจสอบวนัท่ีเร่ิมใช/้วนัส้ินสุด ของ Lab รำคำน้ี 
3. แกไ้ข BillItems.UP ใหส้อดคลอ้งกบั  Lab Catalog 
 

L55: DTTran ไม่อยูใ่นช่วงท่ี รพ. แจง้ใชร้าคา lab น้ี กรณีหมวด 6 
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L56 

สาเหตุ: รำยกำร BillItems.ClaimUP ไม่เท่ำกบั LabCatalog.ReimbPrice 
 
 
วธีิการแก้ไข: 
1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L56 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. แกไ้ข BillItems.ClaimUP ใหเ้ท่ำกบั LabCatalog. ReimbPrice  
 

L56: ราคา RP ไม่ตรงกบัราคาท่ีแจง้ใน lab catalog กรณีหมวด 6 
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วธีิการตรวจสอบข้อมูล กรณตีดิ C รหัส L57 

สาเหตุ: รำยกำรเบิก Lab (BillItems.BillMuad = ‘6’) ทุกรำยกำรจะตอ้งระบุ 
รหสั TMLT ทุกรำยกำร ใน BillItems.STDCode   
 ข้อสังเกต หาก ระบรุหัสท่ีไม่ใช่  TMLT   ติด C   L51 
                  หาก ไม่ระบรุหัส   ติด C   L57 
วธีิการแก้ไข: 
1. ตรวจสอบรำยกำร lab ท่ีติด C  L57 จำกเอกสำร CSOPBITM 
2. ระบุรหสั TMLT ใน BillItems.STDCode ใหเ้รียบร้อย 
 

L57: ไม่มี stdcode  กรณีหมวด 6 
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