
แนวทางปฏิบัติในการขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
สําหรับหนวยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

....................................... 

 เ พ่ือใหการขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล ของหนวยบริการหรือโรงพยาบาล 

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินไป 
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด สอดคลองตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่ีเห็นชอบใหออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และใหสถานพยาบาล 

ซ่ึงดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาภาครัฐ สภากาชาดไทย
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว รวมท้ังฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ในฐานะหนวยงานท่ีตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
และขออนุมัติเบิกจายการเรียกเก็บคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวย (ท่ีไรสิทธิการรักษาพยาบาล) ฉุกเฉิน
โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) ท่ีเกิดข้ึน ของหนวยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขอรับ
คาใชจายเพ่ือการรักษาพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณี 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

สําหรับหนวยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

นิยาม 

 “ผูปวย” หมายถึง ผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) และใหหมายความรวมถึงบุคคลกลุมเปาหมายท่ีไดรับการปองกันไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ โรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID-19)) โดยการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาล 
ท่ีภาครัฐกําหนดและเกิดอาการแพวัคซีน หรืออาการไมพึงประสงคท่ีเกิดจากการฉีดวัคซีน 

  

 

 

ผูไรสิทธิ... 

 

 



๒ 
 

 “ผูไรสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล” หมายถึง คนตางดาวไรสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล หรือ 
ผูไรสัญชาติ หรือ ผูมีประกันสุขภาพคนตางดาวหรือแรงงานตางดาวเนื่องจากสิทธิประโยชนไมครอบคลุม 
การรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

 “โรงพยาบาล” หมายถึง หนวยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงดําเนินการโดยกระทรวง 
ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาภาครัฐ สภากาชาดไทย 

๑.  เง่ือนไขการใหการรักษาพยาบาลและการขอรับคาใชจาย  
 ๑.๑  การแบงกลุมการขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล สําหรับผูไรสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดังนี้ 

 ๑.๑.๑  กลุมคนตางดาวไรสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล หรือ ผูไรสัญชาติ  เปนผูปวย 
ท่ีจําหนาย ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจําหนายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ๑.๑.๒  กลุมผู มีประกันสุขภาพคนตางดาวหรือแรงงานตางดาว เปนผูปวยเขารับ 
การรักษาพยาบาล ตั้งแตวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ และจําหนายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ๑.๑.๓   กลุมคนตางดาวไรสิทธิ เบิกคารักษาพยาบาล หรือ ผู ไรสัญชาติ  หรือ 
กลุมผูมีประกันสุขภาพคนตางดาวหรือแรงงานตางดาว เปนผูปวยเขารับการรักษาพยาบาล ต้ังแตวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 ๑.๒  การรับผูปวยเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ใหดําเนินการตามแนวทาง 
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

 ๑.๓  เ ม่ือสิ้นสุดการรักษาพยาบาลผูปวยแลว โรงพยาบาลสามารถขอรับคาใชจาย 
ในการรักษาพยาบาลไปท่ีกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยมิใหเรียกเก็บจากผูปวยเพ่ิมเติม 
 (๑)  ยา Favipiravir หรือ  ยา remdesivir ใหเบิกจากกระทรวงสาธารณสุข 

 (๒)  คาชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE ) 

หากเบิกจากกระทรวงสาธารณสุขแลว มิใหนํามาเบิกซํ้าซอน หากตรวจพบภายหลังจะดําเนินการเรียกเงินคืน 

 ๑.๔  กรณีสงตอผูปวยไปรับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลอ่ืน โรงพยาบาลตองจัดการใหมี 

การจัดสงตอตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการสงตอผูปวย และตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

โดยอาจสงตอไดในกรณี ดังนี้ 

 ๑.๔.๑  โรงพยาบาลสงตอผูปวยไปรักษาตัวในเครือขายโรงพยาบาลท่ีจัดสงไวสําหรับผูปวย 
 ๑.๔.๒  โรงพยาบาลมีศักยภาพไมเพียงพอในการดูแลผูปวย 
 ๑.๔.๓  ผูปวยหรือญาติมีความประสงคจะไปรับการรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลอ่ืน 
 
 
 
 

กรณีโรงพยาบาล... 



๓ 
 

 กรณีโรงพยาบาลสงตอผูปวยไปรับการดูแลรักษายังโรงพยาบาลอ่ืนตามขอ ๑.๔.๑ 
หากผูปวยหรือญาติผูปวยปฏิเสธไมขอใหสงตอ หรือ กรณีผูปวยหรือญาติผูปวยประสงคจะไปรับการรักษา 
ท่ีโรงพยาบาลอ่ืนตามขอ ๑.๔.๓. ผูปวยตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเอง 

 ๑.๕   การขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวย ชวงเวลานับตั้ งแตรับผูปวย 
ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลอ่ืนใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉิน

โรคติดตออันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑.๕.๑  ครอบคลุมการเขารับการรักษาพยาบาลท้ังประเภทผูปวยนอก และประเภทผูปวยใน 

 ๑.๕.๒  กรณีผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการระบุวาเปนผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) (ผลเปนบวก) คาใชจายในการรักษาพยาบาล

จะครอบคลุมตั้งแตวันท่ีโรงพยาบาลรับเขามาเปนผูปวยใน จนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามแนวทาง 

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดและใหหมายความรวมถึงกรณีท่ีโรงพยาบาลสงตัวผูปวยไปเขารับการรักษาใน 

โรงพยาบาลแหงอ่ืนดวย ท้ังนี้ เกณฑการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการเปนไปตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนด 

 ๑.๕.๓  กรณีผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการระบุวาผูปวยไมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) (กรณีผูปวยท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรค (Patient 

under investigation: PUI) แตพบว าผลการตรวจยืนยั นทางห องปฏิบั ติ ก าร เป นลบ )  ค า ใช จ า ย 

ในการรักษาพยาบาลจะครอบคลุมตั้งแตวันท่ีโรงพยาบาลรับเขามาเปนผูปวยในเพ่ือตรวจจนถึงวันท่ีผูปวย 

ไดรับแจงผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ ท้ังนี้ เกณฑการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการเปนไปตาม

แนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 ๑.๖  อัตราคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยเปนไปตามบัญชี และอัตราคาใชจายแนบทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการ
ผูปวยฉุกเฉินโรคติดตออันตราย ตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 ๑.๗  ขอมูลการรักษาของผูปวยแตละรายท่ีอยูในชวงการรักษาเดียวกัน สามารถขอรับ
คาใชจายไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น และมิใหขอรับคาใชจายในรายการท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงอ่ืนแลว 

 ๑.๘  โ รงพยาบาลต อง เ ก็บรวบรวมเอกสาร ท่ี เ ก่ี ยวข อง ในการขอรั บค า ใช จ า ย 
ในการรักษาพยาบาลผูปวยไวเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบตอไป 

 

๒.  เอกสารประกอบ... 
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๒.  เอกสารประกอบการพิจารณาในการขอรับคาใชจาย  

 ๒.๑ เอกสารขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
 ๒.๑.๑  ขอมูลท่ัวไปของผูปวย (Patient’s profile) 
 ๒.๑.๒  ภาพถายผูปวย 
 (๑)  กรณีจําหนายออกจากโรงพยาบาลตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 ถึงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ถามี) 
 (๒)  กรณีจําหนายออกจากโรงพยาบาลภายหลังวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ตองมี) 
 ๒.๑.๓  สาํเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลท่ีออกโดยทางราชการท้ังในประเทศ และตางประเทศ เชน 
บัตรประจําตัวคนตางดาว หนังสือเดินทาง (Passport)  เปนตน (ถามี) 
 ๒.๑.๔  เอกสารผลตรวจยืนยนัการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (Covid-19)) ดวยวธิี RT-PCR  หรือ วธิีอ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 ๒.๑.๕  รหัสสงสัยผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (Covid-19))  (SAT CODE) (ถามี) 
 ๒.๑.๖  แบบสอบสวนผูปวยโรคปอดอักเสบติดเชื้อ (Novel Coronavirus 2019) (ถามี) 
 ๒.๑.๗  แบบสรุปเวชระเบียนผูปวย 

 ท้ังนี้  กรณีเปนสําเนาเอกสาร ทุกฉบับตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบ 

 ๒.๒  เอกสารสรุปขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยรายบุคคล ใหใชตามแบบใบสรุป 
คารักษาพยาบาลผูปวย กรณีรับการรักษา COVID–19 ของผูปวยท่ีไรสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล รายบุคคล สําหรับ
โรงพยาบาล ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูอํานวยการโรงพยาบาล   

 ๒.๓  เอกสารสรุปขอมูลใบสรุปคารักษาพยาบาลโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))  ใหใชตามแบบรายงานสรุปคารักษาพยาบาลผูปวย กรณี 
รับการรักษา COVID–19 ของผูปวยท่ีไรสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล รายโรงพยาบาล สําหรับโรงพยาบาล ซ่ึงลงนาม
รับรองโดยผูอํานวยการโรงพยาบาล   

 ๒.๔.  โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหเก็บเอกสาร/หลักฐาน 
การใหการรักษาพยาบาลตามขอ ๒.๑ ไวท่ีโรงพยาบาลเพ่ือการตรวจสอบภายหลัง ยกเวน การขอตรวจสอบ
เปนกรณีเฉพาะราย 

๓. วิธีการขอรับคาใชจาย  

 ๓.๑  โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการดังนี้  

 ๓.๑.๑  การสงขอมูลเพ่ือขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีไดใหบริการตามจริง สําหรับผูปวย
ท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาล ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  ใหสงในรูปแบบเอกสาร  

  

 

 

๓.๑.๒  การสงขอมูล... 

 

 



๕ 
 

 ๓.๑.๒  การสงขอมูลเพ่ือเรียกเก็บคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีไดใหบริการตามจริง สําหรับ
ผูปวยท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาลตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ใหสง 
ผ านโปรแกรมอิ เล็ กทรอนิกส เ ว็บ ไซต กอง ทุนประ กันสุขภาพบุ คคล ท่ี มีปญหาสถานะและสิทธิ 
https://state.cfo.in.th/ ตามวิธีการ และข้ันตอนการสงขอมูลท่ีกําหนดตามเอกสารแนบ “ข้ันตอน 
การข้ึนทะเบียนบุคคลไรสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล (COVID-19) สําหรับหนวยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” 

 ๓.๑.๓  การเลือกสงขอมูล ให เลือกสงขอมูลตามประเภทผูปวย ท่ีสอดคลองกับ 
การใหบริการท่ีระบุรหัสโรค (ICD10) สอดคลองกับการรักษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีใหบริการ 
กรณีผูปวยนอก (OPD) หรือ วันท่ีจําหนายผูปวย (Discharge) กรณีผูปวยใน (IPD) และจะสิ้นสุดการสงขอมูล
ขอรับคาใชจาย โดยถือวันสงขอมูล (Sent date) ภายในวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะทําการปดรับขอมูล 
ในวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  

  ๓.๑.๔  การตรวจสอบผลการจายคารักษาพยาบาล กรณีโรงพยาบาลท่ีสงขอมูลเขาระบบ
แลว สามารถตรวจสอบผลการจายคารักษาพยาบาล และดาวนโหลดหนังสือแจงการโอนเงินทางเวบไซตกองทุน 
ประกันสุขภาพบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ http://state.cfo.in.th/ หนาหลัก ขอ ๕ แจงผลการโอนเงิน 
คารักษาพยาบาล บุคคลท่ีไรสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล (COVID - 19) 

 ๓.๑.๕  การกําหนดจายคาใชจายในการรักษาพยาบาล กําหนดจายเปนรายเดือน 
ตามเดือนท่ีสงขอมูล หรือเม่ืองบประมาณหมดสิ้น โดยจะตัดยอดขอมูลเพ่ือประมวลผลจายทุกวันสิ้นเดือน 
โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดําเนินการขออนุมัติ 
เบิกจายเงิน และสงใหกองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนเงินใหกับโรงพยาบาลตอไป 

  ๓.๒  โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการดังนี้ 

 ๓.๒.๑  การสงขอมูลเพ่ือขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีไดใหบริการตามจริง ใหสงขอมูล
ในรูปแบบเอกสารภายใน ๓๐ วัน หลังการจําหนายผูปวยแลว ไปยังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตําบล ตลาดขวัญ อําเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยแบงขอมูล
ดําเนินการเปน ๒ ชวงเวลา ตามท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 (๑)  ผูปวยท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาล ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔  
 (๒)  ผูปวยท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาลตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔   
 ๓.๒.๒  การดําเนินการตรวจสอบขอมูลการขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล และสรุป
คาใชจาย เม่ือกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพไดรับขอมูลจากโรงพยาบาลถูกตอง ครบถวน 
ตามท่ีกําหนดแลว จะดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง สรุปคาใชจาย และขออนุมัติเบิกจายเงิน และสงให 
กองบริหารการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนเงินใหกับโรงพยาบาลตอไป ภายในระยะเวลา 
๑๕ วันทําการ นับตั้งแตวันท่ี เวลา ท่ีไดรับขอมูลถูกตอง ครบถวน ตามท่ีกําหนด 

 

 

๔.  การขอทบทวน... 

 

 



๖ 
 

๔.  การขอทบทวนผลการพิจารณาการขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
  ในกรณีท่ีไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาการขอรับคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวย หรือ
เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ใหโรงพยาบาลดําเนินการดังนี้ 
 ๔.๑  โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถขอทบทวน เปน
หนังสือภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงการโอนเงิน  
 ๔.๒  หนวยบริการหรือโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถ 
ขอทบทวนเขามาในระบบอิเล็กทรอนิกส หลังจากทราบผลการพิจารณาในระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน ๕ วัน
ทําการ 

 ท้ังนี้  ผลการพิจารณาของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขถือเปนท่ีสุด  

................................ 


