
FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๑ เชียงใหม่ 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  นั้น 
ทั ้งนี ้เพื ่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สปสช. จึงขอเรียนเชิญ
ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒)           
ในวันพุธที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๑๗ ๘๙๖๕ 
๖๑๐๒ ,PASSWORD: ๙๐๓๗๔๕)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
  

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๒ พิษณุโลก 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  นั้น 
ทั้งนี้เพื ่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญ
ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ใน
วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๑๗ ๘๙๖๕ 
๖๑๐๒ ,PASSWORD: ๙๐๓๗๔๕)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๒ พิษณุโลก 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๓ นครสวรรค์ 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  นั้น 
ทั้งนี้เพื ่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอ เรียนเชิญ
ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ใน
วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๑๗ ๘๙๖๕ 
๖๑๐๒ ,PASSWORD: ๙๐๓๗๔๕)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๓ นครสวรรค์ 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๔ สระบุรี 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันอังคารที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๔๐ ๔๗๑๒ 
๔๕๖๘ ,PASSWORD: ๐๑๙๖๓๔)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๔ สระบุรี 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๕ ราชบุรี 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันอังคารที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๔๐ ๔๗๑๒ 
๔๕๖๘ ,PASSWORD: ๐๑๙๖๓๔)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๕ ราชบุรี 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๖ ระยอง 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันอังคารที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๔๐ ๔๗๑๒ 
๔๕๖๘ ,PASSWORD: ๐๑๙๖๓๔)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๖ ระยอง 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

    ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๗ ขอนแก่น 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันศุกร์ที่         
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๙๕ ๘๘๒๙ 
๗๖๑๓ ,PASSWORD: ๙๑๘๑๐๐)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๗ ขอนแก่น 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

       ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๘ อุดรธานี 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันศุกร์ที่          
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๙๕ ๘๘๒๙ 
๗๖๑๓ ,PASSWORD: ๙๑๘๑๐๐)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๘ อุดรธานี 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

      ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
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อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
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๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๕๕ ๔๙๗๒ 
๕๔๐๖ ,PASSWORD: ๖๒๒๙๔๙)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
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๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
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      ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
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ในเขต ๑๐ อุบลราชธานี 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันจันทร์ที่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๕๕ ๔๙๗๒ 
๕๔๐๖ ,PASSWORD: ๖๒๒๙๔๙)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

      ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๒๗ ๖๘๖๓ 
๒๘๗๑ ,PASSWORD: ๒๔๕๔๗๐)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

      ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ในเขต ๑๒ สงขลา 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๒๗ ๖๘๖๓ 
๒๘๗๑ ,PASSWORD: ๒๔๕๔๗๐)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๑๒ สงขลา 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

      ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาครัฐทุกแห่ง ในเขต ๑๓ 
กรุงเทพมหานคร และเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันพุธที่          
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๙๙ ๗๑๕๗ 
๗๒๑๙ ,PASSWORD: ๕๑๒๖๐๓)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับท่ี ๐๕  
                                             วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

 
 

ที่  สปสช. ๖.๗๐/ว.๖๕๐๐ 
                                     

     ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) 

 

เรียน   ผู้บังคับบัญชาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคเอกชนทุกแห่ง ในเขต ๑๓ 
กรุงเทพมหานคร 

 

อ้างถึง  หนังสือที่ สปสช.๖.๗๐/ว.๖๔๙๖  ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการจัดประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ ERM๒ จำนวน ๑ ฉบับ 
 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ
การลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบ
งานลงทะเบียนในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงพร้อมสาธิตการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM๒) ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting ID: ๙๖๑ ๑๐๗๐ 
๖๕๒๕ ,PASSWORD: ๗๖๕๑๑๗)  ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น จะเป็นพระคุณ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางเบญจมาส เลิศชาคร) 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  ปฏิบัติงานแทน 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายงานบริหารกองทุน ฝ่ายบริหารงานทะเบียน 
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๓๙๘ ๖๖๓๗ / ๐๘๙ ๙๔๙ ๑๘๔๗ 
ผู้ประสานงาน นายระวี สวสัดี/น.ส.ฟ้าสาง สสีรรพ ์
สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสปสช.เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร 

 

๑๒๐ หมู่  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหน่วยงานราชการ  “ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 


