
การเบิกจา่ยเงินคา่ใช้จา่ยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกนั ควบคุม และรักษา
ผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)



1. คา่ตอบแทนเสีย่งภยั 

1.1 แพทยแ์ละสตัวแพทย ์ทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยงานสงักดั/นอกสงักดั สธ.
สถานพยาบาลเทศบาลและทอ้งถิน่ ผลดัละ 1,500 บาท/คน 

1.2 พยาบาล นกัวชิาการดา้นสาธารณสขุ นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์นกัเทคนคิ
การแพทยน์กัรงัสกีารแพทย ์เจา้พนกังานสาธารณสขุ เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์
การแพทย ์เจา้หนา้ทีอ่ ืน่ ๆ ทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยงานสงักดั/นอกสงักดั สธ.
สถานพยาบาลเทศบาลและทอ้งถิน่ ผลดัละ 1,000 บาท/คน

 การปฏบิตังิานเป็นเวรเป็นผลดั ๆ ละตอ้งไมต่ า่กวา่ 8 ช ัว่โมง ปฏบิตังิานไมเ่ต็มผลดัใหไ้ดร้บัลดลง
ตามสดัสว่น โดยคดิเป็นรายช ัว่โมง  เศษของช ัว่โมง ถา้ไมถ่งึคร ึง่ช ัว่โมงใหต้ดัทิง้ ถา้ถงึคร ึง่
ช ัว่โมงใหป้ดัเศษเป็น 1 ช ัว่โมง

 คา่ตอบแทนเสีย่งภยั กรณีเดนิทางสอบสวนโรค ใหค้ านวณเฉพาะเวลาทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที่ ไม่
รวมเวลาเดนิทาง 

หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ดว่นทีส่ดุ
ที ่กค 0402.5/010816
ลงวนัที ่11 มนีาคม 2563



2. คา่ตอบแทนบคุคลภายนอก ( สป.สธ.)

หมายถงึ คา่ตอบแทนทีไ่มใ่ชข่า้ราชการหรอืขา้ราชการทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ         ประสบการณใ์นการใหค้ าปรกึษาดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุเพือ่รบัมอืกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโค
วดิ-19 (COVID-19) โดยไดร้บัแตง่ต ัง้ตามค าส ัง่กระทรวงสาธารณสขุ ใน
การประชุมคร ัง้ละ 1,000 บาท/คน

หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ดว่นทีส่ดุ
ที ่กค 0402.5/010816
ลงวนัที ่11 มนีาคม 2563



3. คา่รกัษาพยาบาลของผูป่้วย

3.1 กรณีคนตา่งชาตทิีไ่มม่สีทิธเิบกิคา่รกัษาพยาบาล เบกิตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ

3.2 กรณีคนตา่งชาตแิละคนไทยทีม่สีทิธเิบกิสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล ใหเ้บกิเฉพาะ
ในสว่นทีเ่กนิจากสทิธิ

“ผูป่้วย” หมายถงึ

 ผูป่้วยยนืยนั คอื ผูป่้วยทีต่รวจพบเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ผูป่้วยทีเ่ขา้เกณฑก์ารสอบสวนโรค (PUI) คอื ผูท้ ีส่มัผสักบัคนป่วยและเดนิทาง
มาจากประเทศทีม่กีารระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ดว่นทีส่ดุ 
ที ่กค 0402.5/010816
ลงวนัที ่11 มนีาคม 2563



หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนเสีย่งภยั

บุคคลท่ีมีสทิธิไดร้ับคา่ตอบแทนเสีย่งภัย
ผู้ท่ีไดร้บัค าสัง่หรอืมอบหมายเปน็ลายลกัษณ์อกัษรใหป้ฏิบตังิานเฝา้ระวงั สอบสวน ป้องกนั ควบคมุ 

และรกัษาผูป้ว่ยตดิเชือ้ COVID-19
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ลูกจ้างชัว่คราว และ

ลูกจา้งจา้งเหมาบรกิารของกระทรวงสาธารณสขุ หรอื ต าแหน่งทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ของหน่วยงานนอกสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ



หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนเสีย่งภยั

ลักษณะการปฏิบัตงิาน
1. การคัดกรองผูเ้ดินทาง ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ และด่านพรหมแดนต่าง ๆ เพื่อเปน็การเฝา้

ระวงั และสอบสวนโรคเบ้ืองต้นกรณีทีพ่บผูเ้ข้าเกณฑส์อบสวนโรค (PUI)
2. การสอบสวนโรคผูเ้ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และติดตามผูส้มัผสัเสีย่งสงู ในพ้ืนทีต่่าง ๆ ที่มีความเสีย่งใน

การติดเช้ือ COVID-19
3. การตรวจวนิจิฉยั การตรวจยนืยนัตัวอยา่งสิง่สง่ตรวจจากผูป้ว่ย ผู้สัมผสั และ       ผู้มีประวติัเสีย่งต่อการติด

เชื้อ COVID-19 ด้วยวธิีการต่าง ๆ ทางหอ้งปฏบิติัการ
4. การรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยทีร่บัไวใ้นสถานพยาบาล ที่เข้าเกณฑก์ารสอบสวนโรค (PUI) และผูป้ว่ยยนืยนั ด้วย

โรคติดเช้ือ COVID-19



แนวทางการเบกิงบทีไ่ดร้บัจดัสรร COVID-19
สสจ.อบ.

-คา่ตอบแทนเสีย่งภยั

-คา่เบีย้เลีย้งไปราชการ

-คา่ตอบแทนนอกเวลาราชการ (ร.กค.วา่ดว้ย 
คา่ตอบแทน OT ปี2550)



หลกัเกณฑ์การเบกิจ่าย (ตามงบท่ีจดัสรร)

การคัดกรองผู้เดินทาง
( สสจ.จดัสรรใหส้สอ. –ค่าเบ้ียเลีย้ง/ค่า OT)

วางฏีกาเบิก 350ท่ี สสจ.)

เบิกจากกรม คร. โดย สคร.1-12
12 และ สปคม. เป็นผู้เบิก

การสอบสวนโรคและติดตามผู้สมัผัสเสีย่งสงู(ทมี
(ทีมสอบสวนโรค สสจ.)-เบิกค่าตอบแทนเสีย่งภัยตาม
ภัยตามแผน/ชัว่โมงปฏิบัติงาน

การตรวจวินจิฉัยทางหอ้งปฏิบัติการ ส่งสิง่สง่ตรวจ ที่กรมวิทย์/รพ.ตามใบ
ตามใบแจง้หนี ้รวมแจง้ สสจ.
วางฏีกาเบิก 350ท่ี สสจ.)การรกัษาพยาบาลผู้ป่วย(สสจ.จดัสรรให ้รพ.ทีม่เีคส



เอกสารประกอบการขอเบิก

การคัดกรองผูเ้ดินทาง (สสอ.เบิก –ค่าเบีย้เลีย้ง 
ค่าตอบแทนนอกเวลา  กระทรวงการคลงั(OT)
1. ค าสัง่ใหป้ฏิบตังิานตรวจคดักรองผูเ้ดนิทาง /กลุม่เสีย่ง 2.หนงัสอื
อนุมตัติวับคุคลใหม้าปฏิบตังิาน(ขออนมุตัไิปราชการ/ขอปฏิบตังิาน 
OT) 
3. ตารางการบนัทกึเวลาปฏิบตังิานประจ าวนั (แบบฟอรม์ 1) 
(เพิ่มเตมิ จากงบปกต)ิ
4. หลักฐาน แบบรายงานการเดนิทางไปราชการ/แบบเบกิ
ค่าตอบแทน OT
5. หนังสอืขออนมุตัเิบกิคา่ใชจ้่ายไปราชการ/คา่ตอบแทน OT

การสอบสวนโรคและติดตามผูส้มัผสั(ทมีสอบสวนโรค 
สสจ) –เบิกท่ี ศคร.10)
1. ค าสัง่ใหป้ฏิบตังิานตรวจคดักรองผูเ้ดนิทาง ณ ด่านควบคมุ
โรคตดิตอ่ฯ/พ้ืนทีเ่สีย่ง 
2.หนงัสอือนมุตัติวับคุคลใหม้าปฏิบตังิาน(หนงัสอืขออนมุตัิ
เดินทางไปราชการเพือ่สอบสวนโรค แต่ละครัง้) 
3. ตารางการบนัทกึเวลาปฏิบตังิานประจ าวนั (แบบฟอรม์ 1)
4. หลักฐานการเบกิจา่ยคา่ตอบแทน (แบบฟอรม์ 2)
5. หนังสอืขออนมุตัเิบกิคา่ตอบแทน
6.รายงานการสอบสวนโรค
หมายเหต ุให้ค านวณเฉพาะเวลาทีป่ฏิบตังิานในพืน้ที ่ไม่รวม
เวลาเดนิทาง



ในสว่นเกีย่วขอ้งกบั รพศ.รพท.รพช
-ค่าตรวจทางห้องปฏบิตักิารการยนืยนัการตดิเชือ้ ตั้งแต ่11 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป ถึง 
สถานการณ์จะยตุลิง ให้ รพ.รวมรวมคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิขึน้จรงิท้ังหมด (ใบแจง้หนี)้ จาก
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยอ์บุลราชธาน ีส่งหลกัฐาน ใบส าคญั ให้ สสจ. เพ่ือแจง้ กองบรหิาร
การคลงั สป.โอนงบประมาณตอ่ไป

3.การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิาร
-ค่าสิง่ตรวจ -กรมวิทยาศาตร์การแพทย์)



เอกสารท่ีใชส้ง่เบกิ ดังนี้
1.ใบแจ้งหนี ้จากศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยอ์บุลราชธานี
2.ใบหน้างบสรปุรายการใบแจ้งหนีจ้าก รพ.
3.หนังสอืขออนมุตัเิบกิเงนิ ถึง นายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัอุบลฯ(รพ.ด าเนินการ)
4.หนังสือรวมคา่ใชจ้่ายท้ังจงัหวดั ถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ.ด าเนินการ)

3.การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิาร
-คา่สิง่สง่ตรวจ



4. การรักษาพยาบาลผูป่้วยและการดูแลผูสั้มผสัใน
สถานพยาบาล และสถานท่ีท่ีก าหนดให้เป็น
สถานท่ีกักกันผู้สัมผสั 

ผู้ปฏบิตังิาน ลักษณะงาน อัตราคา่ตอบแทน
(บาท)ต่อเวร 8 ชม.

1. แพทย์ ตรวจ วินิจฉยั รักษา ท าหัตถการผูป้ว่ยทีร่บัไว้ในสถานพยาบาล
ที่เข้าเกณฑส์อบสวนโรคและผูป้ว่ยยนืยนัด้วยโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ผลัดละ 1,500

2. พยาบาล/นกัวชิาการดา้น
สาธารณสขุ/เจา้พนกังาน
ด้านสาธารณสุข

ให้การพยาบาล ดูแล ติดตาม แนะน าอาการผูป้ว่ยตามแผน
การรกัษา

ผลัดละ 1,000

3. นักวิทยาศาสตรก์าร
แพทย/์นกัเทคนคิการ
แพทย/์นกัรังสกีารแพทย์

1. ปฏบิตัิงานในห้องปฏบิตัิการเพ่ือตรวจตวัอยา่งสิ่งสง่ตรวจ
ของผูป้ว่ย
2. วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจ
3. ปฏบิตัิงานการเอกซเรยผ์ูป้ว่ยและชว่ยท าหัตถการ ตรวจพิเศษอืน่ ๆ

ผลัดละ 1,000



4. การรักษาพยาบาลผูป่้วยและการดูแลผูสั้มผสัใน
สถานพยาบาล และสถานท่ีท่ีก าหนดให้เป็น
สถานท่ีกักกันผู้สัมผสั

ผู้ปฏบิตังิาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)ตอ่เวร 8 ชม.

4. เจา้พนกังานเทคนคิและ
อื่น ๆ

1. เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานในการเอก็ซเรยผ์ูป้ว่ย
2. เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน เกบ็ตวัอยา่งวตัถสุง่ตรวจ เชน่ เลอืด
น้ าเหลอืง สารคัดหลัง่ตา่ง ๆ จากผูป้ว่ย เพือ่สง่ตรวจ

ผลดัละ 1,000

5. เจา้หนา้ทีส่นบัสนนุ 1. สนบัสนนุจดัหาวัสดอุปุกรณ์เครือ่งอปุโภคบรโิภคแกเ่จา้หนา้ทีแ่ละผูป้ว่ยฯ
2. จัดการขยะตดิเชือ้
3. จัดการผา้เปือ้น
4. จัดการท าความสะอาด ฆ่าเชือ้เครือ่งมอืแพทยใ์หพ้รอ้ม     ใชง้าน ด้านชนัสตูร
ศพ
5. เวรเปล
6. ปฏบิตังิานอืน่ ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ผลดัละ 1,000



4. การรักษาพยาบาลผูป่้วยและการดูแลผูสั้มผสัใน
สถานพยาบาล และสถานท่ีท่ีก าหนดให้เป็น
สถานท่ีกักกันผู้สัมผสั

ผู้ปฏบิตังิาน ลักษณะงาน อัตราค่าตอบแทน
(บาท)ตอ่เวร 8 ชม.

6. พนกังานขบัรถ 1. รับ-สง่ผูป้ว่ย/ผูม้ปีระวตัเิสีย่งตอ่การติดเชือ้ไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19) มายงัสถานพยาบาลทีก่ าหนด
2. รับ-สง่วตัถสุิง่สง่ตรวจไปยงัหอ้งปฏบิตักิารตา่ง ๆ ที่ก าหนด

ผลดัละ 1,000



หลกัฐานการเบกิจา่ย (สสจ.จดัสรรให ้รพ.ทีผู่ผู้ป่้วยยนืยนั +PUI) แบบ 350
แนบหลกัฐาน ดงันี้
1. ค าส ัง่/หนงัสอือนมุตัใิหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานดแูลรกัษาผูป่้วย
2. ตารางการปฏบิตังิานโดยระบ ุชือ่ ต าแหนง่ เวลาปฏบิตังิาน
3. หลกัฐานการลงลายมอืชือ่ปฏบิตังิาน (แบบฟอรม์ 1)
4. หลกัฐานการเบกิจา่ยคา่ตอบแทน (แบบฟอรม์ 2)
5. หนงัสอืขออนมุตัเิบกิคา่ตอบแทน
6.หนงัสอืสรปุรายงานผูป่้วย โดย ผอก.รพ.รบัรอง

4. การรกัษาพยาบาลผูป่้วยและการดแูลผูส้มัผสัใน
สถานพยาบาล และสถานทีท่ ีก่ าหนดใหเ้ป็น
สถานทีก่กักนัผูส้มัผสั



หมายเหต ุ
สสจ.ไดจ้ดัสรรงบคา่ตอบแทนเสีย่งภยัตามไดร้บัจดัสรร จาก สป.
-ให ้รพ.พจิารณาจากลกัษณะงาน COVIS-19 ทีป่ฏบิตัเิกีย่วขอ้งจรงิๆ
-สทิธกิารเบกิคา่ตอบแทนอืน่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ฉ.5

4. การรกัษาพยาบาลผูป่้วยและการดแูลผูส้มัผสัใน
สถานพยาบาล และสถานทีท่ ีก่ าหนดใหเ้ป็น
สถานทีก่กักนัผูส้มัผสั



หลกัเกณฑน์ี้ใหใ้ช้ต ัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 
2563 เป็นตน้ไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะยตุลิง



6.00 น. 9.00 น. 17.00 น. 19.00 น.

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6.00 -19.00 น.รวม 13 ชม.
เบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการได้ 1 วัน = 240 /270 บาท

ค่าตอบแทนเส่ียงภัย 9.00 -17.00 น.
นับเวลาได้ 8 ชม. = 1,500 /1,000 บาท

ตัวอย่าง -การเบิกค่าเบ้ียเล้ียงกับค่าตอบแทนเส่ียงภัย

ออกจากบ้านพัก/
สนง.

กลับถึงบ้านพัก/
สนง.



ปฏิบัติงาน COVID 04.00-06.00 
เบิก 1500/8*2=375

ปฏิบัติ COVISเต็มเวร ค่าตอบแทนเส่ียงภัย 16.00 -24.00 น.
นับเวลาได้ 8 ชม. = 1,500 /1,000 บาท

ตัวอย่าง –การเบิกค่าตอบแทน เส่ียงภัย กับ ค่าตอบแทน ฉ .5 

เวร.เช้าราชการ เวรดึก OT

เวร.บ่ายราชการ

เวร.ดึกOT แพทย์



THANK YOU


