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การเบิกคาใชจายตางๆ และการจัดหาพัสดุ

ในสถานการณ COVID - 19

รายงานผลการเบิกจาย งบกลาง COVID - 19

แนวทางการเบิกคาใชจาย งบกลาง COVID - 19

หลักฐานการเบิกคาใชจายงบกลาง COVID - 19
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รายงานผลการเบิกจาย งบกลาง COVID - 191
รายงานสถานะการใชจาย งบกลาง งบดําเนินงาน แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

เพ่ือเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563

หน่วยงาน งบประมาณ PO. การเบิกจ่าย คงเหลือ
รวมส่วนกลาง 6,821,000.00             531,000.00               5,469,224.20          820,775.80          

กรมอนามัย 400,000.00                 -                             -                            400,000.00          
ศูนย์สื�อสารสาธารณะ 500,000.00                 246,000.00               246,000.00              8,000.00               
สํานักโภชนาการ 300,000.00                 285,000.00               -                            15,000.00             
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1,000,000.00             -                             1,000,000.00          -                         
สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ�า 1,500,000.00             -                             1,102,250.00          397,750.00          
สํานักอนามัยสิ�งแวดล้อม 2,621,000.00             -                             2,621,000.00          -                         
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 500,000.00                 -                             499,974.20              25.80                    

รวมส่วนภูมิภาค 3,850,000.00             71,315.00                 3,380,154.52          398,530.48          
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์  ชายขอบฯ 150,000.00                 -                             149,165.00              835.00                  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 100,000.00                 -                             66,799.97                33,200.03             
ศูนย์อนามัยที� 1 เชียงใหม่ 300,000.00                 -                             245,035.32              54,964.68             
ศูนย์อนามัยที� 2 พิษณุโลก 300,000.00                 5,500.00                   189,775.66              104,724.34          
ศูนย์อนามัยที� 3 นครสวรรค์ 300,000.00                 -                             299,949.40              50.60                    
ศูนย์อนามัยที� 4 สระบุรี 300,000.00                 -                             279,202.05              20,797.95             
ศูนย์อนามัยที� 5 ราชบุรี 300,000.00                 -                             300,000.00              -                         
ศูนย์อนามัยที� 6 ชลบุรี 300,000.00                 -                             268,270.00              31,730.00             
ศูนย์อนามัยที� 7 ขอนแก่น 300,000.00                 -                             287,328.00              12,672.00             
ศูนย์อนามัยที� 8 อุดรธานี 300,000.00                 -                             225,678.05              74,321.95             
ศูนย์อนามัยที� 9 นคราชสีมา 300,000.00                 -                             300,000.00              -                         
ศูนย์อนามัยที� 10 อุบลราชธานี 300,000.00                 65,815.00                 196,940.80              37,244.20             
ศูนย์อนามัยที� 11 นครศรีธรรมราช 300,000.00                 -                             275,134.27              24,865.73             
ศูนย์อนามัยที� 12 ยะลา 300,000.00                 -                             296,876.00              3,124.00               

รวมทั�งสิ�น 10,671,000.00           602,315.00               8,849,378.72          1,219,306.28       


05.05.63

		รายงานสถานะการใช้จ่าย งบกลาง งบดำเนินงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

		เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

		ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

		หน่วยงาน		งบประมาณ		PO.		การเบิกจ่าย		คงเหลือ

		รวมส่วนกลาง		6,821,000.00		2,193,478.20		1,358,496.00		3,269,025.80

		กรมอนามัย		400,000.00		- 0		- 0		400,000.00

		ศูนย์สื่อสารสาธารณะ		500,000.00		246,000.00		246,000.00		8,000.00

		สำนักโภชนาการ		300,000.00		285,000.00		- 0		15,000.00

		กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ		1,000,000.00		500,000.00		500,000.00		- 0

		สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ		1,500,000.00		- 0		605,000.00		895,000.00

		สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,621,000.00		670,000.00		- 0		1,951,000.00

		ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย		500,000.00		492,478.20		7,496.00		25.80

		รวมส่วนภูมิภาค		3,850,000.00		71,829.13		2,990,049.76		788,121.11

		ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบฯ		150,000.00		- 0		149,165.00		835.00

		สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง		100,000.00		- 0		32,160.00		67,840.00

		ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่		300,000.00		- 0		225,430.32		74,569.68

		ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก		300,000.00		- 0		182,191.50		117,808.50

		ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์		300,000.00		- 0		299,949.40		50.60

		ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี		300,000.00		- 0		279,202.05		20,797.95

		ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี		300,000.00		- 0		293,481.50		6,518.50

		ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี		300,000.00		- 0		145,170.00		154,830.00

		ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น		300,000.00		12,300.00		218,970.00		68,730.00

		ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี		300,000.00		- 0		154,808.05		145,191.95

		ศูนย์อนามัยที่ 9 นคราชสีมา		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0

		ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี		300,000.00		34,000.00		162,940.80		103,059.20

		ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช		300,000.00		25,529.13		249,605.14		24,865.73

		ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา		300,000.00		- 0		296,976.00		3,024.00

		รวมทั้งสิ้น		10,671,000.00		2,265,307.33		4,348,545.76		4,057,146.91

























18.05.63

		รายงานสถานะการใช้จ่าย งบกลาง งบดำเนินงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

		เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

		ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

		หน่วยงาน		งบประมาณ		PO.		การเบิกจ่าย		คงเหลือ

		รวมส่วนกลาง		6,821,000.00		1,517,636.00		4,482,588.20		820,775.80

		กรมอนามัย		400,000.00		- 0		- 0		400,000.00

		ศูนย์สื่อสารสาธารณะ		500,000.00		246,000.00		246,000.00		8,000.00

		สำนักโภชนาการ		300,000.00		285,000.00		- 0		15,000.00

		กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ		1,000,000.00		500,000.00		500,000.00		- 0

		สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ		1,500,000.00		- 0		1,102,250.00		397,750.00

		สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,621,000.00		- 0		2,621,000.00		- 0

		ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย		500,000.00		486,636.00		13,338.20		25.80

		รวมส่วนภูมิภาค		3,850,000.00		121,500.00		3,240,969.52		487,530.48

		ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบฯ		150,000.00		- 0		149,165.00		835.00

		สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง		100,000.00		- 0		66,799.97		33,200.03

		ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่		300,000.00		- 0		241,930.32		58,069.68

		ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก		300,000.00		- 0		189,775.66		110,224.34

		ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์		300,000.00		- 0		299,949.40		50.60

		ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี		300,000.00		- 0		279,202.05		20,797.95

		ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0

		ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี		300,000.00		115,200.00		153,070.00		31,730.00

		ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น		300,000.00		6,300.00		275,088.00		18,612.00

		ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี		300,000.00		- 0		216,938.05		83,061.95

		ศูนย์อนามัยที่ 9 นคราชสีมา		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0

		ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี		300,000.00		- 0		196,940.80		103,059.20

		ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช		300,000.00		- 0		275,134.27		24,865.73

		ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา		300,000.00		- 0		296,976.00		3,024.00

		รวมทั้งสิ้น		10,671,000.00		1,639,136.00		7,723,557.72		1,308,306.28

























22.05.63 

		รายงานสถานะการใช้จ่าย งบกลาง งบดำเนินงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

		เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

		ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

		หน่วยงาน		งบประมาณ		PO.		การเบิกจ่าย		คงเหลือ

		รวมส่วนกลาง		6,821,000.00		531,000.00		5,469,224.20		820,775.80

		กรมอนามัย		400,000.00		- 0		- 0		400,000.00

		ศูนย์สื่อสารสาธารณะ		500,000.00		246,000.00		246,000.00		8,000.00

		สำนักโภชนาการ		300,000.00		285,000.00		- 0		15,000.00

		กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ		1,000,000.00		- 0		1,000,000.00		- 0

		สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ		1,500,000.00		- 0		1,102,250.00		397,750.00

		สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,621,000.00		- 0		2,621,000.00		- 0

		ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย		500,000.00		- 0		499,974.20		25.80

		รวมส่วนภูมิภาค		3,850,000.00		71,315.00		3,380,154.52		398,530.48

		ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบฯ		150,000.00		- 0		149,165.00		835.00

		สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง		100,000.00		- 0		66,799.97		33,200.03

		ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่		300,000.00		- 0		245,035.32		54,964.68

		ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก		300,000.00		5,500.00		189,775.66		104,724.34

		ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์		300,000.00		- 0		299,949.40		50.60

		ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี		300,000.00		- 0		279,202.05		20,797.95

		ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0

		ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี		300,000.00		- 0		268,270.00		31,730.00

		ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น		300,000.00		- 0		287,328.00		12,672.00

		ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี		300,000.00		- 0		225,678.05		74,321.95

		ศูนย์อนามัยที่ 9 นคราชสีมา		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0

		ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี		300,000.00		65,815.00		196,940.80		37,244.20

		ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช		300,000.00		- 0		275,134.27		24,865.73

		ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา		300,000.00		- 0		296,876.00		3,124.00

		รวมทั้งสิ้น		10,671,000.00		602,315.00		8,849,378.72		1,219,306.28



























แนวทางการเบิกคาใชจาย งบกลาง COVID - 19 2
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/01816 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

กระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว 721 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

กระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว 240 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

1. คาตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19)

1.1 ณ ดานควบคุมโรค 

1.2 สอบสวนโรคในพื้นที่ 

1.3 การตรวจวินิจฉัย ตาง ๆ ทางหองปฏิบัติการ

1.4 การรักษาพยาบาลผูปวย/การดูแลผูสัมผัสในสถานพยาบาลและสถานที่ที่กําหนดใหเปนสถานที่กักกันผูปวย

- แพทยทุกสาขาวิชาชีพ/สัตวแพทย ผลัดละ 1,500 บาทตอคน

- อื่นๆ ผลัดละ 1,000 บาทตอคน

* การปฏิบัติงานมีลักษณะเปนเวร เปนผลัด ผลัดละไมต่ํากวา 8 ช่ัวโมง กรณีท่ีปฏิบัติงานไมเต็มผลัดใหไดรับลดลง     

ตามสัดสวน โดยใหคิดเปนรายช่ัวโมง เศษของช่ัวโมงถาไมถึงครึ่งช่ัวโมงใหตัดท้ิง ถาถึงครึ่งช่ัวโมงใหปดเศษเปน 1 ช่ัวโมง

2. คาตอบแทนบุคคลภายนอก ตองไดรับแตงต้ังตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งละ 1,000 บาท/คน



แนวทางการเบิกคาใชจาย งบกลาง COVID – 19 (ตอ)2
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง คาใชจายท่ีทางราชการจายใหแก ผูเดินทางไปปฏิบัติราชการช่ัวคราวนอกท่ีตั้ง       

สํานักงานปฏิบัติราชการปกติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาและเกิดคาใชจายระหวางการเดินทาง เพ่ือมิใหผูเดินทางเดือดรอน คาใชจายท่ีทาง

ราชการจายใหจะเปนรายจายท่ีจําเปน ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินท่ีทางราชการจายใหนี้มิใชคาตอบแทนในการทํางาน แตเปนคาใชจาย

เพื่อใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ

 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    จํานวน  400,000.- บาท

 หนวยงานสงเบิกมากองคลัง โดยใชศูนยตนทุนกรมอนามัย ระบุ “ งบกลาง COVID – 19 ”

 กรณีเดินทางเปนทีมใหเลือกเบิกคาใชจายประเภทเดียวกัน (คาลวงเวลา, คาใชจายเดินทาง)

 อัตราการเบิกคาเบ้ียเล้ียง (ไมจํากัดเขตพื้นท่ี)

ระยะเวลา อัตรา

เกิน 6 ชั่วโมง 120/135  บาท

เกิน 12.30 ชั่วโมง 240/270 บาท

ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553)



หลักฐานการเบกิคาใชจายงบกลาง COVID - 19 3
การเดินทางไปราชการตามแผนการปฏิบัตงิาน COVID การเดินทางไปราชการ COVID กรณีจําเปนเรงดวน

เอกสารประกอบการเบิกจาย หมายเหตุ เอกสารประกอบการเบิกจาย หมายเหตุ

1. โครงการฯ, แผนการปฏิบัติงาน

2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไป

ราชการ (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

ดําเนินการ)

3. ใบขอใชรถ

4. รายงานการเดินทาง

5. ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง

6. ใบรับคาทางดวน

- สํานักอนามัยสิ่ งแวดลอมเปน

ผูรวบรวมเบิกคาใชจาย

- ศูนยตนทุนกรมอนามัย

- สําหรับคาผานทางดวนใหนําไป

เบิกจากคาใชจายในการบริหารงาน 

1. โครงการฯ

2.บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ

(ผูเดินทางขออนุมัติตนสังกัด)

3. ใบขอใชรถ

4. รายงานการเดินทาง

5. ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง

6. ใบรับคาทางดวน

- หนวยงานท่ีไดรับคําสั่งเปน    

ผูเบิกคาใชจาย

- ศูนยตนทุนกรมอนามัย

- สําหรับคาผานทางดวนให

นําไปเบิกจากคาใชจายในการ

บริหารงาน 

ใบขอเบิก งบกลาง COVID - 19



แนวทางการดําเนินการจัดหาพสัดุ4

1. การประกาศเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

2. การเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางโดยวิธีประกาศ

ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลว. 11 มี.ค. 63  (มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายฯ พ.ศ.2563.)

เดิม เปลี่ยนเปน

วงเงินไมเกิน    5,000,000 บาท
(ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานท่ีจะใหมีการเผยแพร หรือ ไมก็ได)

วงเงินไมเกิน    10,000,000 บาท
(ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานท่ีจะใหมีการเผยแพร หรือ ไมก็ได)

เดิม เปลี่ยนเปน

วงเงินเกิน      500,000  บาท    ไมเกิน   5,000,000  บาท =    5  วันทําการ ไมกําหนดวงเงิน  = ไมนอยกวา 3 วันทําการ

(ระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสาร

เพ่ือย่ืนขอเสนอ)
วงเงินเกิน     5,000,000 บาท   ไมเกิน  10,000,000 บาท   =  10 วันทําการ

วงเงินเกิน    10,000,000 บาท   ไมเกิน  50,000,000 บาท   =  12 วันทําการ

วงเงินเกิน   50,000,000  บาท   ข้ึนไป    =   20 วันทําการ

(ระยะเวลาตาม ขอ 1 และขอ 2 สําหรับการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจนถึง 30 กันยายน 2563)



แนวทางการดําเนินการจัดหาพสัดุ (ตอ)4

3. การดําเนินการในชวงที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีท่ี 1 COVID – 19 เกิดกอนลงนามในสัญญา หรือ ขอตกลง

1.1) หนวยงานมีหนังสือแจงผูชนะใหมาทําสัญญา หรือ ขอตกลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

1.2) ผูชนะการจัดซื้อจัดจางแจงเปนหนังสือไมสามารถลงนามในสัญญา หรือขอตกลงได เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก COVID – 19

1.3) หนวยงานเรียกผูชนะการจัดซื้อจัดจางใหมาทําสัญญาแลว แตปรากฏวา ผูชนะไมมาทําสัญญา หรือ ขอตกลง ใหเรียก

ผูชนะรายถัดไปตามลําดับ 

กรณีท่ี 2 COVID – 19 เกิดภายหลังลงนามในสัญญา หรือ ขอตกลง

2.1) การบริหารสัญญา ใหหนวยงานพิจารณา งด หรือ ลดคาปรับ การขยายระยะเวลา

- สัญญา หรือ ขอตกลง ยังไมครบกําหนด ใหหนวยงานพิจารณาขยายระยะเวลาตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดขึ้นจริง

- สัญญา หรือ ขอตกลง ครบกําหนด และมีคาปรับเกิดขึ้นแลว ใหหนวยงานพิจารณา งด หรือ ลดคาปรับตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดขึ้นจริง

** การคํานวณวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง = ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย/ขอกําหนด/ประกาศ/คําสั่งของทางราชการฯ ที่ให

ปดทําการ หรือ วันที่กระทําการ หรือดําเนินการได ตามปกติ

2.2) การตรวจรับพัสดุ 

- หากไมสามารถตรวจรับพัสดุได/ไมสามารถออกไปตรวจงานจาง (กรณีงานจางกอสรางได) ใหแตงตั้งบุคคลท่ีอยูในพื้นท่ีนั้นๆ 

เปนคณะกรรมการฯ แทน

- ใหเล่ือนระยะเวลาการตรวจรับพัสดุไปกอนจนกวาคณะกรรมการฯ จะสามารถดําเนินการตรวจรับพัสดุนั้นๆ ได

ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 171 ลว. 24 เม.ย. 63  (การดําเนินการในชวงท่ีไดรับผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019) 



กองคลัง ดําเนินการเรียบรอยแลว

คลิ๊กท่ีนี่

1. เขาเว็บไซตกองคลัง

http://finance.anamai.moph.go.th

2. เลือก หัวขอ งบกลาง COVID - 19



 
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และได้ขอท าความตกลงกระทรวงการคลัง ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง
สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกรมบัญชีกลางอนุมัติให้
กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่ายในกรณีดังกล่าวได้ตามที่ขอท าความตกลง 
 ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/01816 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 

 - หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว 721 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 
 - หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว 240 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 

 
1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 

  บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย เป็นผู้ที่ได้รับค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ลักษณะการปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 

1.1 การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ณ ด่านควบคุมโรค ที่ก าหนดให้มีการตรวจคัดกรอง          
ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึง    
การเดินทาง เพ่ือติดตาม เฝ้าระวังผู้เดินทางที่มาจากประเทศเสี่ยงถึงท่ีพักในประเทศไทย 

1.2 การเฝ้าระวัง สอบสวนโรคในพ้ืนที่ ที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

1.3 การตรวจวินิจฉัย การตรวจยืนยันตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ผู้สัมผัสและผู้มีประวัติ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

1.4 งานดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับไว้ในสถานพยาบาล ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) และ
ผู้ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - การปฏิบัติงานของบุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ให้การปฏิบัติงานมีลักษณะเป็น 
เวร เป็นผลัด ผลัดละไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง กรณีที่ปฏิบัติงานไม่เต็มผลัดให้ได้รับลดลงตามสัดส่วน โดยให้คิดเป็น
รายชั่วโมง เศษของชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมง 
  - ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย กรณีเดินทางสอบสวนโรค ให้ค านวณเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
ไม่รวมเวลาเดินทาง 
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1.1 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ณ ด่านควบคุมโรค 
 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะงาน 
 

อัตรา
ค่าตอบแทน

(บาท) 

 

หลักฐานการเบิกจ่าย 

1. แพทย์ทุกสาขา 
วิชาชีพ/สัตวแพทย์ 

1. ด าเนินการตรวจคัดกรองผู้เดินทางจาก
พ้ืนที่เสี่ยง COVID-19 
2. ซักประวัติผู้เดินทางที่มีอาการสงสัยป่วย 
3. เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
4. ประสานการส่งต่อผู้เดินทางที่มีอาการ
สงสัยป่วย 
5. ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ผู้เดินทาง 
6. สรุปรายงานประจ าวัน 
7. ควบคุมก ากับความเรียบร้อยประจ าจุด
คัดกรอง 

ผลัดละ 1,500 1 .  ค า สั่ ง ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ปฏิบัติ งานตรวจคัดกรอง    
ผู้เดินทาง ณ ด่าน 
2. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้
ม าปฏิ บั ติ ง าน  กรณี เ ป็ น
เ จ้ า ห น้ า ที่ น อ ก สั ง กั ด        
กรมควบคุมโรค 
3. ตารางการบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานประจ าวัน 
(แบบฟอร์ม 1) 
4. หลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน (แบบฟอร์ม 2) 
5. หนังสือขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทน 

2. พยาบาล/
นักวิชาการด้าน 
การสาธารณสุข/ 
เจ้าพนักงานด้าน 
การสาธารณสุข/
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน  
ณ จุดคัดกรอง 

1. ด าเนินการตรวจคัดกรองผู้เดินทางจาก
พ้ืนที่เสี่ยง COVID-19 
2. ซักประวัติผู้เดินทางที่มีอาการสงสัยป่วย 
3. สนับสนุนแพทย์ในการเก็บตัวอย่าง     ส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
4. ประสานการส่งต่อผู้เดินทางที่มีอาการ
สงสัยป่วย 
5. ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพแก่ผู้เดินทาง 
6. สรุปรายงานประจ าวัน 
7. ควบคุมก ากับความเรียบร้อยประจ าจุด
คัดกรอง 

ผลัดละ 1,000 

3. เจ้าหน้าที่ทีม
สนับสนุน 

1. ด าเนินการตรวจคัดกรองผู้เดินทางจาก
พ้ืนทีเ่สี่ยง COVID-19 
2. ตั้งค่า Calibrate Thermoscan ใหม ่
ทุกวัน 
3. ควบคุมก ากับการท างานของเครื่อง 
Thermoscan 
4. ตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
Thermoscan 
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์
ประจ าจุดคัดกรอง 
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมคัดกรอง 
 
 
 

ผลัดละ 1,000 
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ผู้ปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะงาน 
 

อัตราค่าตอบแทน
(บาท) 

 

หลักฐานการเบิกจ่าย 

4. พนักงานบริการ/
พนักงานขับรถยนต ์

1. อ านวยความสะดวกแก้เจ้าหน้าที่ประจ าจุด       
คัดกรอง 
2. ก ากับดูแลความสะอาดเรียบร้อยและจัดการขยะ
ปนเปื้อน/ติดเชื้อจากจุดคัดกรอง 
3. รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ เพื่อส่งสิ่ งส่งตรวจไปยัง
ห้องปฏิบัติการที่ก าหนด 
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลัดละ 1,000 หมายเหตุ  
พ นั ก ง า น ขั บ ร ถ ย น ต์          
รั บ  –  ส่ ง  เ จ้ า ห น้ า ที่
ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุม
โรค ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ หรือค่า
ล่วงเวลาจากงบประมาณ
ปกติ ของหน่ วย งานต้ น
สังกัด 
 

 
รายละเอียดประกอบตารางที่ 1  ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ณ ด่านควบคุมโรค 

1. ด่านควบคุมโรค ได้แก่ 
1.1 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ด่านสนามบิน ด่านท่าเรือ และด่านพรมแดน) 
1.2 ด่านสนามบินภายในประเทศที่ได้รับค าสั่งให้คัดกรองผู้เดินทาง 

2. วิธีการเบิกจ่าย 
2.1 ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ณ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศให้เบิก 

ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ดังนี้ 
  2.1.1 ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ที่ตังอยู่ส่วนกลาง ให้เบิกจากกองบริหารการคลัง     
กรมควบคุมโรค 
  2.1.2 ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคสังกัดส านักงานปลักกระทรวง
สาธารณสุข ให้เบิกจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  2.1.3 ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เบิกจาก
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

2.2 ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ณ ด่านสนามบินภายในประเทศในส่วน
ภูมิภาค ให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เบิกจากกองบริหารการคลัง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
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  1.2 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตรา
ค่าตอบแทน

(บาท) 

หลักฐานการเบิกจ่าย 

1. แพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ/
สัตวแพทย์ 

1. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย สอบสวน
โรคและเก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการร่วมกับทีมสอบสวนโรค 
 2. ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์
สถานการณ์การระบาดของโรคเบื้องต้น
และตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือควบคุมสถานการณ์ 
3. เสนอแนะมาตรการควบคุมป้องกัน
โรคในพ้ืนที่ 
4. ตรวจทานรายงานสอบสวนโรค 

 

ผลัดละ 
1,500 

1. ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง
สอบสวนโรคและควบคุม
โรค ด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-
19) 

2. หนังสืออนุมัติเดินทางไป
ราชการเพ่ือการสอบสวน
โรคในแต่ละครั้ง 

3. ตารางการบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานประจ าวัน 
(แบบฟอร์ม 1) 

4. หลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนสอบสวนโรค 
(แบบฟอร์ม 2) 

5. รายงานผลการสอบสวน
โรค 

6. หนังสือขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ: 
การนับเวลาการปฏิบัติงาน
เพ่ือเบิกค่าตอบแทน ให้นับ
เฉพาะระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ (ไม่รวมเวลาการ
เดินทาง) 

2. พยาบาล/นักวิชาการ
ด้านการสาธารณสุข/   
เจ้าพนักงานด้าน        
การสาธารณสุข 

1. ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ สัตวแพทย์ 
ในการซักประวัติผู้ป่วย สอบสวนโรค
และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
2. ค้นหาและติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วย 
3. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 
4. เก็บตัวอย่างของผู้ป่วยเพิ่มเติมและ 
ผู้สัมผัสของผู้ป่วย 
5. เก็บข้อมูลสถิติระบาดวิทยา        เพ่ือ
ประเมินสถานการณ ์
6. ปฏิบัติงานควบคุมโรค เช่น การ
ท าลายเชื้อและการจัดการขยะติดเชื้อ 
7. เสนอแนะมาตรการควบคุมป้องกัน
โรคในพ้ืนที่ 
8. จัดท ารายงานสอบสวนโรค 
9. น าตัวอย่างวัตถุส่งตรวจไปยัง
ห้องปฏิบัติการที่ก าหนด 

 

ผลัดละ 
1,000 

3. นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์/นักเทคนิค
การแพทย์/เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ออกปฏิบัติงานร่วมกับทีมสอบสวนโรค 
โดยการเก็บตัวอย่างวัตถุส่งตรวจ เช่น 
เลือด เนื้อเยื่อ น้ าเหลือง น้ าไขสันหลัง 
ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลั่ ง  
ต่ า ง  ๆ  จ า กผู้ ป่ ว ย  เ พ่ื อ ส่ ง ไ ปยั ง
ห้องปฏิบัติการที่ก าหนด 
 

ผลัดละ 
1,000 
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ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตรา
ค่าตอบแทน

(บาท) 

หลักฐานการเบิกจ่าย 

4. เจ้าหน้าที่สนับสนุน  จดัเตรียมวัสดุอุปกรณีท่ีจ าเป็นและอ านวย
ความสะดวกแก่ทีมสอบสวนโรค โดยร่วม
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด้วย 

ผลัดละ 
1,000 

 

5. พนักงานขับรถยนต์ 1. น าคณะแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
ด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงานสอบสวนโรค
ในพ้ืนที่ 

2. น าตัวอย่างวัตถุส่งตรวจมาส่งยัง
ห้องปฏิบัติการ 

3. รับตัวผู้ป่วย (รวมถึงผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค) และผู้สัมผัส น าส่งจาก
สถานที่รับแจ้ง ไปยังสถานพยาบาล
หรือสถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

4. ด าเนินการท าลายเชื้อบนยานพาหนะ
หลังออกปฏิบัติงานสอบสวนควบคุม
โรค 

ผลัดละ 
1,000 

 
รายละเอียดประกอบตารางที่ 1.2  ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่ 

  1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่ จ าแนกเป็นดังนี้ 
      1.1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 31 มีนาคม 2563 หมายถึง การสอบสวนโรค ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI) ผู้ป่วยยืนยัง และการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
       1.2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หมายถึง การสอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยัน และการติดตาม
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
  ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามอาการ และสอบสวนโรค ผู้เดินทางที่ต้องพัก
เพ่ือสังเกตอาการในสถานที่กักกันที่ทางรัฐจัดให้ 

  2. วิธีการเบิกจ่าย ดังนี้ 
      2.1 การปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค กรณีดังต่อไปนี้ ให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจาก 
กรมควบคุมโรค 
  2.1.1 ทีมสอบสวนโรคในส่วนกลาง ให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากกองบริหารคลัง  
กรมควบคุมโรค 

   2.2.2 ทีมสอบสวนโรคของส านักงานป้องกันควบคุมโรค และส านักงานป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง ให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติงาน 
  2.1.3 ทีมสอบสวนโรคของส านักงานป้องกันควบคุมโรค ปฏิบัติงานร่วมกับทีมของ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรืออ าเภอ ให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
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  2.2 กรณีเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ออกปฏิบัติงานสอบสวนโรค หรือ
ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพ้ืนที่ โดยไม่ได้ร่วมทีมกับทีมสอบสวนโรคของส านักงานป้องกันควบคุมโรค            
ให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  2.3 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เบิกจ่ายกับกองบริหารกองคลัง ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.3 การตรวจวินิจฉัย ตรวจยืนยันตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ผู้สัมผัส และผู้มีประวัติ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตรา
ค่าตอบแทน

(บาท) 

หลักฐานการเบิกจ่าย 

1. นักเทคนิคการแพทย์/
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัย และตรวจ
ยืนยันตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ผู้
สัมผัส ผู้มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ด้วย
วิธีการต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจหา
สารพันธุกรรม แอนติเจน แอนติบอดี จีโนม
เชี้อ) 
2. สรุปรายงานผลการตรวจวนิิจฉัย ผลการ
ตรวจยืนยังทางห้องปฏิบัติการ 
3. วิเคราะห์ผลการตรวจ เพ่ือเป็นข้อมูล
สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการของประเทศ 
 

ผลัดละ 
1,000 

1. ค าสั่งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในการควบคุมโรคฯ 

2. ตารางบันทึกเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 

3. หลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
ของเจ้าหน้าที่ฯ 

4. หนังสือขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนฯ 

หมายเหตุ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน  
1 ผลัด ประกอบด้วย  
นักเทคนิคการแพทย์ 
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ไม่เกิน 2 คน 
และเหจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ   
ไม่เกิน 2 คน 

2. นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์/นักเทคนิค
การแพทย์/เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์/    
เจ้าพนักงานธุรการ/   
พนักงานขับรถ/
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับตัวอย่างและ
ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่าง 

1.1 รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย       
ผู้สัมผัส ผู้ประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่หรือ
จากสนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟและ
น าส่งห้องปฏิบัติการตามแนวทางและพ้ืนที่
ที่ก าหนด 

1.2 ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างออก
รหัสตัวอย่าง ลงระบบสารสนเทศ (LIS) 
และน าส่งห้องปฏิบัติการ 

1.3 จัดส่งรายงานผลให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ผลัดละ 
1,000 

 
รายละเอียดประกอบตารางท่ี 1.3  ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยการตรวจวินิจฉัย ตรวจยืนยันตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจาก
ผู้ป่วย ผู้สัมผัส และผู้มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ด้วยวิธีการต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ 

1. ผู้มีสิทธิเบิก ได้แก่ ผู้ที่ได้รับค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตรวจวินิจฉัย ตรวจยืนยัน 
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ผู้สัมผัส และผู้มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ด้วยวิธีการต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ 
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2. วิธีการเบิกจ่าย ดังนี้ 
2.1 ผู้ปฎิบัติของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากต้นสังกัด 
2.2 ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 

จากกองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  1.4 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสใน
สถานพยาบาล และสถานที่ที่ก าหนดให้เป็นที่กักกันผู้ป่วย  

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตรา
ค่าตอบแทน

(บาท) 

หลักฐานการเบิกจ่าย 

1. แพทย์ทุกสาขา
วิชาชีพ 

ตรวจ วินิจฉัย รักษา ท าหัตถการผู้ป่วยที่รับไว้
ในสถานพยาบาลที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและ
ผู้ป่วยยืนยันด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ผลัดละ 
1,500 

1. ค าสั่ง/หนังสืออนุมัติให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาผู้ป่วย 

2. ตารางการปฏิบัติงาน
โดยระบุ ชื่อ ต าแหน่ง 
เวลาปฏิบัติงาน 

3. หลักฐานการลงลายมือ
ชื่อปฏิบัติงาน 
(แบบฟอร์ม 1) 

4. หลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
(แบบฟอร์ม 2)  

5. หนังสือขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทน 

2. พยาบาล/
นักวิชาการด้านการ
สาธารณสุข/เจ้า
พนักงาน
สาธารณสุข 

ให้การพยาบาล ดูแล ติดตาม แนะน าอาการ
ผู้ป่วยตามแผนการรักษา 

ผลัดละ 
1,000 

3. นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์/นัก
เทคนิคการแพทย์/    
นักรังสีการแพทย์ 

1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ
ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย 
2. วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจ 
3. ปฏิบัติงานในการเอกซเรย์ผู้ป่วยและช่วยท า
หัตถการ ตรวจพิเศษอ่ืน ๆ 

ผลัดละ 
1,000 

4. เจ้าพนักงาน
เทคนิคและอ่ืน ๆ 

1. เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในการเอกซเรย์ผู้ป่วย 
2.เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่างวัตถุส่ง
ตรวจ เช่น เลือด น้ าเหลือง สารคัดหลั่งต่างๆ 
จากผู้ป่วย เพื่อส่งตรวจ 

ผลัดละ 
1,000 

5. เจ้าหน้าที่
สนับสนุน 

1. สนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องอุปโภค
บริโภคแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยฯ  
2. จัดการขยะติดเชื้อ 
3. จัดการผ้าเปื้อน 
4. จัดการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อเครื่องมือ
แพทย์ให้พร้อมใช้งาน ด้านชันสูตรศพ 
5. เวรเปล 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมองหมาย 

ผลัดละ 
1,000 

6. พนักงานขับรถ 1. รับ – ส่งผู้ปว่ย/ผู้มีประวัติเสี่ยงต่อการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มายัง
สถานพยาบาลที่ก าหนด 
2. รับ – ส่งวัตถุสิ่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ที่ก าหนด 

ผลัดละ 
1,000 
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รายละเอียดประกอบตารางที่ 1.4  ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัส     
ในสถานพยาบาลและสถานที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย 
 1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสในสถานพยาบาลและสถานที่ที่
ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย 

1.1  คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI) ให้เจ้าหน้าที่ท้ังหมดทุกเวร สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
เสี่ยงภัยได้ 
       1.2 คลินิกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (ER), แผนกผู้ป่วยนอก (OPD), และจดคัดกรอง ให้เหจ้าหน้าที่ 
เบิกจ่ายได้เฉพาะเวรที่พบผู้ป่วยยืนยัน หรือ ผุ้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) 
        (ทั้งนี้ กรณี ข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)
      1.3 หอผู้ป่วย COVID-19 ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการ 
 2. ผู้มีสิทธิเบิก ได้แก่ ผู้ที่ได้รับค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อาการให้ปฏิบัติงานในการ 
รักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลสัมผัสในสถานพยาบาลและสถานที่ที่ก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย 
 3. ลักษณะงาน “เจ้าหน้าที่สนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย” 
หมายถึง เจ้าหน้าที่ท่ีท างานสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 
 4.วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสใน
สถานพยาบาลและสถานที่ท่ีก าหนดให้เป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย ดังนี้ 

4.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลาง ให้เบิกจ่ายกับ            
กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4.2 หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ให้เบิกจ่ายกับหน่วยเบิกจ่ายของกรมกรแพทย์ 
4.3 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เบิกจ่ายกับกองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค 
4.4 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เบิกจ่ายกับกองบริหารการคลัง ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก  หมายถึง ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือรับมือกับสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ในการประชุม ครั้งละ 1,000 บาท/คน 

 

 3. ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย  
3.1 กรณีคนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

      3.2 กรณีคนต่างชาติและคนไทยที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เบิกเฉพาะใน        
ส่วนที่เกินจากสิทธิ 
      โดยก าหนดค าจ ากัดความของค าว่า “ผู้ป่วย” ดังนี้ 

(1) ผู้ป่วยยืนยัน คือ ผู้ป่วยที่ตรวจสอบพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(2) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) คือ ผู้ที่สัมผัสกับคนป่วยและเดินทางมาจากประเทศท่ีมี

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยของสถานพยาบาลในสังกัดส่วนราชการใด ให้เบิกค่าใช้จ่ายจาก
ส่วนราชการนั้น ตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง หรือเบิกเฉพาะในส่วนที่ เกินจากสิทธิตามที่ได้ขอตกลง
กระทรวงการคลัง ส าหรับค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้น
สถานพยาบาลเอกชน) ให้เบิกจ่ายจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  หลักเกณฑ์นี้ให้ถือใช้ตั้งแต่มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะยุติลง 

แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบ COVID 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 - ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ ผู้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งสานักงาน ปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่าง การ
เดินทาง เพ่ือมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จาเป็น ซึ่งเกิดขึ้น ในการ
เดินทาง เงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทนในการท างาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (COVID) 
 

ผู้ปฏิบัติงาน อัตราค่า 
เบี้ยเลี้ยง 

(บาท:วัน:คน) 

รายการ เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1. 1. เจ้าหน้าที่ผู้ที่
ได้รับค าสั่งให้ไป
ปฏิบัติงาน 
2. พนักงานขับรถ 

  240/270 1.การเดินทางไป
ราชการตามแผนการ
ปฏิบัติงาน COVID 
 
 
 
 
 
 
1.การเดินทางไป
ราชการ COVID  
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
 

1. โครงการฯ, แผนการ
ปฏิบัติงาน 
2.บันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ (ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อมด าเนนิการ) 
3. ใบขอใช้รถ 
4. รายงานการเดินทาง 
5. ใบเสร็จค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 
6. ใบรับค่าทางด่วน 
 

*เบิกค่าใช้จ่ายจาก
ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
*ศูนย์ต้นทุนกรม
อนามัย 
*ส าหรับค่าผ่านทาง
ด่วนให้น าไปเบิก
จากค่าใช้จา่ยใน
การบริหารงาน  

1. โครงการฯ 
2.บันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ (ผู้เดินทางขออนุมัติ
ต้นสังกัด) 
3. ใบขอใช้รถ 
4. รายงานการเดินทาง 
5. ใบเสร็จค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 
6. ใบรับค่าทางด่วน 
 

*เบิกค่าใช้จ่ายจาก
ต้นสังกัด 
*ศูนย์ต้นทุนกรม
อนามัย 
*ส าหรับค่าผ่านทาง
ด่วนให้น าไปเบิก
จากค่าใช้จา่ยใน
การบริหารงาน  

*การนับเวลาค านวณเบี้ยเลี้ยง 
- ให้เร่ิมนับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานทีป่ฏิบตัิราชการ จนถึง เวลาเดินทางกลับถึง 

 ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 
- ระยะเวลาเกิน 12 ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน  
- ระยะเวลาเกิน  6 ชั่วโมง ให้เบกิเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 

แบบฟอร์มการเบิกจ่าย 
1. แบบใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
2. ใบขอใช้รถ 
3. รายงานการเดินทาง 
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