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รายละเอียดงบกลาง COVID-19
(ภาพรวมของ กสธ.)

หน่วยงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น

สปสธ. 569,756,500 181,670,400 93,895,000 845,321,900

กรมการแพทย์ 42,190,000 29,420,000 - 71,610,000

กรมควบคุมโรค 84,675,700 189,872,100 11,160,200 285,708,000

กรมอนามัย - 9,171,600 1,499,400 10,671,000

กรมวิทยาศาสตร์ฯ 6,750,000 500,000 12,712,000 19,962,000

รวมทั้งสิ้น 703,372,200 410,634,100 119,266,600 1,233,272,900



งบกลาง COVID-19
กรมควบคุมโรค-ค่าตอบแทน 
รายการ จ านวนเงิน หน่วยเบิก

1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 84,765,700

1.1 เฝ้าระวัง(ด่าน) 18,675,000 กองด่านฯ/สคร.

1.2 สอบสวนโรค 27,000,000 กองระบาดวิทยา/สคร.
สปคม.

1.3 การรักษาพยาบาล 10,718,500 ส.บ าราศนราดูร/ส.ราชประชา

2. ค่าล่วงเวลา 15,082,200 ครฉ./กรบ./สคร.
สปคม./กองด่านฯ

3. ค่าตอบแทนล่าม 13,200,000 ครฉ./กรบ./สคร./กองด่านฯ
สปคม./ส.บ าราศนราดูร



งบกลาง COVID-19
กรมควบคุมโรค-ค่าใช้สอย 
รายการ จ านวนเงิน หน่วยเบิก

1.คชจ.เดินทางสอบสวนโรคและติดตามผู้
สัมผัส

42,687,000 กองระบาดวิทยา/สคร./ สปคม.

2.คชจ.ในการแยกสังเกตอาการ 75,600,000 ครฉ.

3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ปว่ย 10,169,100 สถาบันบ าราศนราดูร/ส.ราชประชา

4. ค่าตรวจ LAB
(กรณีส่งตรวจ หน่วยงานภายนอก)

16,330,000 เบิกที่ส่วนกลาง  

5. ค่าอ านวยการฯ 6,780,000 ครฉ.

6. ค่าสื่อสารความเสี่ยง 16,706,000 ส านักสื่อสารความเสี่ยง 

7. ค่าจ้างเหมาจนท. คัดกรอง ประจ าด่าน 21,600,000 กองด่านโรคติดต่อฯ 



งบกลาง COVID-19
กรมควบคุมโรค-ค่าวัสดุ 

รายการ จ านวนเงิน หน่วยเบิก

PPE และ ยา 11,160,200 กองโรคติดต่อท่ัวไป



การบริหารงบกลาง COVID-19
กรมควบคุมโรค

รายการ การด าเนินการ

1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 1. จัดสรรให้ สคร.ตามความจ าเป็น
2. หน่วยงานส่วนกลาง เบิกจ่ายจาก
กองบริหารการคลัง  

2. ค่าล่วงเวลา

3. ค่าตอบแทนล่าม

4. ค่าเดินทางสอบสวนโรค

5. ค่าจ้างเหมา จนท.คัดกรองประจ าด่าน

6. ค่าอ านวยการฯ

7. รายการอื่น ๆ เบิกจากกองบริหารการคลัง ผ่าน กลุ่ม
ภารกิจ Finance



การบริหารงบกลาง COVID-19
กรมควบคุมโรค

การควบคุมการใช้จ่าย
1. สคร.  สปคม.  ส.บ าราศ และ ส.ราชประชา เมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณ ให้ลงทะเบียนคุมงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณทุกสิ้นเดือน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
3. กองบริหารการคลัง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนออธิบดีเป็น
ประจ าทุกเดือน



การเบิกจ่ายเงินคา่ใชจ้่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน 
ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)



1. ค่าตอบแทนเส่ียงภัย

1.1 แพทย์และสัตวแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด/นอกสังกัด สธ. สถานพยาบาล
เทศบาลและท้องถ่ิน ผลัดละ 1,500 บาท/คน 

1.2 พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด/นอกสังกัด สธ. สถานพยาบาลเทศบาลและท้องถิ่น 
ผลัดละ 1,000 บาท/คน

➢การปฏิบัติงานเป็นเวรเป็นผลัด ผลัดละต้องไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง

➢ปฏิบัติงานไม่เต็มผลัดให้ได้รับลดลงตามสัดส่วน โดยคิดเป็นรายชั่วโมง

➢ เศษของชั่วโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/010816
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563



2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

หมายถึง ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ         
ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยได้รับ
แต่งตั้งตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งละ 1,000 บาท/คน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/010816
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563



3. ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย

3.1 กรณีคนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3.2 กรณีคนต่างชาติและคนไทยที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้เบิก
เฉพาะในส่วนที่เกินจากสิทธิ

“ผู้ป่วย” หมายถึง

➢ ผู้ป่วยยืนยัน คือ ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

➢ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) คือ ผู้ที่สัมผัสกับคนป่วยและ
เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/010816
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563



ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย



หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย

บุคคลที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย
❖ผู้ที่ได้รับค าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง 

สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
❖ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 

ลูกจ้างชั่วคราว และลกูจ้างจา้งเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสขุ หรือ 
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอืน่ของหน่วยงานนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ



หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย

ลักษณะการปฏิบัติงาน
1. การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ณ ด่านควบคุมโรค ที่ก าหนดให้มีการตรวจคัด

กรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการเดินทางเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง 
ผู้เดินทางผู้เดินทางที่มาจากประเทศเสี่ยงถึงที่พักในประเทศไทย
2. การสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19
3. การตรวจวินิจฉัย การตรวจยืนยันตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ผู้สัมผัส และ       

ผู้มีประวัติเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการ
4. งานดูแลรักษาผู้ป่วยทีร่ับไว้ในสถานพยาบาล ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI)

และผู้ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อ COVID-19



ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

1.แพทย์/สัตวแพทย์ 1. ด าเนินการตรวจคัดกรองผูเ้ดินทางจาก      
พื้นที่เสี่ยง COVID-19

ผลัดละ 1,500

2. ซักประวัติผู้เดินทางที่มอีาการสงสยัป่วย

3. เก็บตัวอยา่งสง่ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ

4. ประสานการสง่ตอ่ผูเ้ดนิทางที่มอีาการสงสัยป่วย

5. ให้ค าแนะน าด้านสขุภาพแกผู่้เดนิทาง

6. สรุปรายงานประจ าวัน

7. ควบคุมก ากับความเรียบรอ้ยประจ าจุดคัดกรอง

1.การคัดกรองผู้เดินทาง 
ณ ด่านควบคุมโรค



ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

2.พยาบาล/นักวิชาการ
ด้านการสาธารณสุข/
เจ้าพนักงานดา้นการ
สาธารณสุข/เจ้าหน้าทีอ่ืน่
ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง

1. ด าเนินการตรวจคัดกรองผูเ้ดินทางจาก      
พื้นที่เสี่ยง COVID-19

ผลัดละ 1,000

2. ซักประวัติผู้เดินทางที่มอีาการสงสยัป่วย

3. สนับสนุนแพทยใ์นการเกบ็ตัวอยา่งสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

4. ประสานการสง่ตอ่ผูเ้ดนิทางที่มอีาการสงสัยป่วย

5. ให้ค าแนะน าด้านสขุภาพแกผู่้เดนิทาง

6. สรุปรายงานประจ าวัน

7. ควบคุมก ากับความเรียบรอ้ยประจ าจุดคัดกรอง

1.การคัดกรองผู้เดินทาง 
ณ ด่านควบคุมโรค



ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

3.เจ้าหน้าที่ทีมสนบัสนุน 1. ด าเนินการตรวจคัดกรองผูเ้ดินทางจาก      
พื้นที่เสี่ยง COVID-19

ผลัดละ 1,000

2. ตั้งค่า Calibrate Thermoscan ใหม่ทุกวัน

3. ควบคุมก ากับการท างานของเครื่อง Thermoscan

4. ตรวจสอบและบ ารุงรักษา Thermoscan

5. ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของอุปกรณ์ประจ า     
จุดคัดกรอง

6. สนับสนุนการปฏิบัตงิานของทีมคัดกรอง

1.การคัดกรองผู้เดินทาง 
ณ ด่านควบคุมโรค



ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

4.พนักงานบริการ/
พนักงานขบัรถยนต์

1. อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง ผลัดละ 1,000

2. ก ากับดูแลความสะอาดเรียบร้อยและจัดการขยะ
ปนเปื้อน/ติดเชื้อจากจุดคัดกรอง

3. รับ-ส่งเจ้าหน้าที่เพือ่ส่งสิง่สง่ตรวจไปยงั
ห้องปฏิบัติการทีก่ าหนด

4. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ พนักงานขับรถยนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่
ด่านควบคุมโรค ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
หรือค่าล่วงเวลาจากงบประมาณปกติของหน่วยงานต้น
สังกัด

1.การคัดกรองผู้เดินทาง 
ณ ด่านควบคุมโรค



1.การคัดกรองผู้เดินทาง 
ณ ด่านควบคุมโรค

หลักฐานการเบิกจ่าย
1. ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้เดินทาง ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ
2. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้มาปฏิบัติงาน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่นอกสังกัดกรม คร.
3. ตารางการบันทึกเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบฟอร์ม 1)
4. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (แบบฟอร์ม 2)
5. หนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน

หมายเหตุ
1. ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกรมควบคุมโรค
2. เบิกค่าตอบแทนจากกรมควบคุมโรค

 หน่วยงานในส่วนกลาง กองโรคติดต่อทั่วไป เป็นผู้รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง
จัดส่งกองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อเบิกจ่าย

 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค สคร.1-12 เป็นผู้รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง เบิกจ่ายเงิน



2.การเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

1.แพทย/์สัตวแพทย์ 1. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย สอบสวนโรค และเก็บ
สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิารร่วมกบัทีมสอบสวนโรค

ผลัดละ 1,500

2. ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์สถานการณ์การ
ระบาดของโรคเบื้องตน้ และตัดสินใจในการ
ด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์

3. เสนอแนะมาตรการควบคุมป้องกนัโรคในพืน้ที่

4. ตรวจทานรายงานสอบสวนโรค



2.การเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

2. พยาบาล/
นักวิชาการด้าน
การสาธารณสุข/
เจ้าพนักงานด้าน
การสาธารณสุข

1. ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ สัตวแพทย์ ในการซักประวัติผู้ป่วย
สอบสวนโรคและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลัดละ 1,000

2. ค้นหาและติดตามผู้สัมผัสของผู้ป่วย

3. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม

4. เก็บตัวอย่างของผู้ป่วยเพิ่มเติมและผู้สัมผัสของผู้ป่วย

5. เก็บข้อมูล สถิติระบาดวิทยาเพื่อประเมินสถานการณ์

6. ปฏิบัติงานควบคุมโรค เช่น การท าลายเชื้อ การจัดการขยะติดเชื้อ

7. เสนอแนะมาตรการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

8. จัดท ารายงานสอบสวนโรค

9. น าตัวอย่างวัตถุส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการที่ก าหนด



2.การเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ในพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

3.นักวิทยาศาสตร์
การแพทย/์นักเทคนิค
การแพทย/์เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ออกปฏิบัติงานร่วมกับทีมสอบสวนโรค โดยการเก็บตัวอย่าง
วัตถุส่งตรวจ เช่น เลือด เนื้อเย่ือ น้ าเหลือง น้ าไขสันหลัง
ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลั่งต่าง ๆ จากผู้ป่วย เพื่อส่ง
ไปยังห้องปฏิบัติการที่ก าหนด

ผลัดละ 1,000

4. เจ้าหน้าที่ทีม
สนับสนุน

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นและอ านวยความสะดวกแก่
ทีมสอบสวนโรค โดยร่วมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

ผลัดละ 1,000



2.การเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ในพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

5. พนักงานขับรถยนต์ 1. น าคณะแพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานสอบสวนโรคในพื้นที่

ผลัดละ 1,000

2. น าตัวอย่างวัตถุส่งตรวจมาส่งยังห้องปฏิบัติการ

3. รับตัวผู้ป่วย (รวมถึงผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค) และ
ผู้สัมผัส น าส่งจากสถานที่รับแจ้งไปยังสถานพยาบาลหรือ
สถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด

4. ด าเนินการท าลายเชื้อบนยานพาหนะหลังออกปฏิบัติงาน
สอบสวนควบคุมโรค



หลักฐานการเบิกจ่าย
1. ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและควบคุมโรค
2. หนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อการสอบสวนโรคในแต่ละครั้ง
3. ตารางการบันทึกเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบฟอร์ม 1)
4. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสอบสวนโรค (แบบฟอร์ม 2)
5. รายงานผลการสอบสวนโรค         6. หนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน

หมายเหตุ
1. การนับเวลาการปฏิบัติงาน ให้นับเฉพาะระยะเวลาที่ปฏิบัติงานพื้นที่ (ไม่รวมเวลาการเดินทาง)
2. เบิกค่าตอบแทนจากกรมควบคุมโรค

 หน่วยงานในส่วนกลาง กองระบาดวิทยา เป็นผู้รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง
จัดส่งกองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค เพื่อเบิกจ่าย

 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค สคร.1-12 เป็นผู้รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง เบิกจ่ายเงิน

2.การเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ในพื้นที่ทีม่ีความเสี่ยง



3.การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

1.นักเทคนิคการแพทย/์
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์

1. ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉยั และตรวจยืนยนัตวัอยา่ง
สิ่งส่งตรวจจากผูป้่วย ผู้สัมผัส ผู้มีประวัติเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัตกิาร
(ตรวจหาสารพนัธุกรรมแอนตเิจน แอนติบอดี
จีโนมเชื้อ)

ผลัดละ 1,000

2. สรุปรายงานผลการตรวจวนิิจฉัย ผลการตรวจ
ยืนยันทางหอ้งปฏิบัตกิาร

3. วิเคราะห์ผลการตรวจ เพื่อเป็นขอ้มลูสนบัสนุน
นโยบายการบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการของประเทศ



ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

2.นักวิทยาศาสตร์
การแพทย/์นักเทคนิค
การแพทย์/เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์/
เจ้าพนักงานธุรการ/
พนักงานขับรถ

1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับตัวอย่างและตรวจสอบ
คุณภาพตัวอย่าง

ผลัดละ 1,000

1.1 รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ผู้สัมผัส
ผู้มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในพื้นที่หรือจากสนามบิน สถานีขนส่ง
สถานีรถไฟ และน าส่งห้องปฏิบัติการตามแนวทาง
และพื้นที่ที่ก าหนด

1.2 ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่าง ออกรหัสตัวอย่าง
ลงระบบสารสนเทศ (LIS) และน าส่งห้องปฏิบัติการ

1.3 จัดส่งรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ



หลักฐานการเบิกจ่าย
1. ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการควบคุมโรค
2. ตารางบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่
3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ฯ
4. หนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ

หมายเหตุ **หลักเกณฑ์น้ีส าหรับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น**
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน 1 ผลัด ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่เกิน 2 คน

และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ไม่เกิน 2 คน
2. การเบิกจ่าย ให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ก่อนส่งเบิก

 หน่วยงานในส่วนกลาง เบิกท่ีฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เบิกท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ๆ

3.การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ



4. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสใน
สถานพยาบาล และสถานที่ที่ก าหนดให้เป็น
สถานที่กักกันผู้สัมผัส

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

1. แพทย์ ตรวจ วินิจฉัย รักษา ท าหัตถการผู้ป่วยที่รับไว้ในสถานพยาบาล
ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้ป่วยยืนยันด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลัดละ 1,500

2. พยาบาล/นักวิชาการด้าน
สาธารณสุข/เจ้าพนักงาน
ด้านสาธารณสุข

ให้การพยาบาล ดูแล ติดตาม แนะน าอาการผู้ป่วยตามแผน
การรักษา

ผลัดละ 1,000

3. นักวิทยาศาสตร์การ
แพทย/์นักเทคนิคการ
แพทย/์นักรังสีการแพทย์

1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
ของผู้ป่วย
2. วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจ
3. ปฏิบัติงานการเอกซเรย์ผู้ป่วยและช่วยท าหัตถการ ตรวจ
พิเศษอ่ืน ๆ

ผลัดละ 1,000



4. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสใน
สถานพยาบาล และสถานท่ีที่ก าหนดให้เป็น
สถานที่กักกันผู้สัมผัส

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

4. เจ้าพนักงานเทคนิคและ
อื่น ๆ

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเอ็กซเรย์ผู้ป่วย
2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่างวัตถุส่งตรวจ เช่น เลือด
น้ าเหลือง สารคัดหลั่งต่าง ๆ จากผู้ป่วย เพื่อส่งตรวจ

ผลัดละ 1,000

5. เจ้าหน้าที่สนับสนุน 1. สนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคแก่
เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยฯ
2. จัดการขยะติดเชื้อ
3. จัดการผ้าเปื้อน
4. จัดการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อเคร่ืองมือแพทย์ให้พร้อม     
ใช้งาน ด้านชันสูตรศพ
5. เวรเปล
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลัดละ 1,000



4. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสใน
สถานพยาบาล และสถานท่ีที่ก าหนดให้เป็น
สถานที่กักกันผู้สัมผัส

ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)

6. พนักงานขับรถ 1. รับ-ส่งผู้ป่วย/ผู้มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) มายังสถานพยาบาลที่ก าหนด
2. รับ-ส่งวัตถุสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ก าหนด

ผลัดละ 1,000



หลักฐานการเบิกจ่าย
1. ค าสั่ง/หนังสืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย
2. ตารางการปฏิบัติงานโดยระบุ ชื่อ ต าแหน่ง เวลาปฏิบัติงาน
3. หลักฐานการลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน
4. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
5. หนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน

4. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสใน
สถานพยาบาล และสถานท่ีที่ก าหนดให้เป็น
สถานที่กักกันผู้สัมผัส



หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงิน ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพือ่ตรวจสอบและขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ดังนี้

1. บุคลากรของโรงพยาบาลในสงักดั สป.สธ. และ กรมการแพทย ์ เบิกจากหน่วยเบิกจ่ายตาม
สังกัด

2. บุคลากรสังกดักรมควบคุมโรค ให้ สถาบันบ าราศนราดรู และ สถาบันราชประชาสมาสยั
เป็นผู้เบิกจ่าย แล้วแต่กรณี

3. บุคลากรของโรงพยาบาล ในสังกัดอืน่ นอกเหนือจาก 1 และ 2 ให้เบิกจาก สป.สธ.
ส่งเอกสารที่กองสาธารณสขุฉุกเฉนิ เพื่อรวบรวมและส่งเบิกทีก่องบริหารการคลัง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการดูแลผู้สัมผัสใน
สถานพยาบาล และสถานท่ีที่ก าหนดให้เป็น
สถานที่กักกันผู้สัมผัส



หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จะยุติลง







ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย



ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย

1.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยของสถานพยาบาลในสังกัดส่วนราชการใด    
ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการนั้น ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หรือ
เบิกเฉพาะในส่วนที่เกินจากสิทธิตามที่ได้ขอตกลงกระทรวงการคลัง
2.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ยกเว้น สถานพยาบาลเอกชน) ให้เบิกจ่ายจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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