
สาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบเงินบ ารุงของหน่วยบริการ พ.ศ.2536 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 เงินบ ารุง  
 เงินที่หน่วยบริการได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากการด าเนินการในกิจกรรมของหน่วยบริการ   
 เงินที่หน่วยบริการได้รับลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น การริบหลักประกัน หรือค่าปรับจากการผิด 

        สัญญาที่ด าเนินการโดยเงินบ ารุงทั้งหมด หรือใช้เงินบ ารุงสมทบ ให้เป็นไปตามสัดส่วนของเงินบ ารุง 
                 เท่านั้น เป็นต้น  
                 ยกเว้น เงินงบประมาณรายจ่าย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ค่าปรับเปรียบเทียบคดี เป็นต้น 

 ความหมาย 
     หน่วยบริการ  หมายถึง โรงพยาบาล  สถานีอนามัย หรือท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนแต่ปฏิบัติงานใน 

          ลักษณะเดียวกัน 
      การสาธารณสุข   ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุม 
          ป้องกันและก าจัดโรค  เป็นต้น 
 ให้หน่วยบริการเก็บรักษาเงินสดไว้ส ารองจ่าย และน าฝากธนาคารตามที่ก าหนด 
 หน่วยบริการต้องออกใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้งที่รับช าระเงิน 
 เงินบ ารุงที่หน่วยบริการได้รับ 
      จะน าไปก่อหนี้ผูกพัน หรือจ่ายได้ เพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการ 
      การด าเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพ  ให้น าไปใช้จ่ายเพื่อด าเนินการด้านส่งเสริมระบบบริการ 
            และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 การจ่ายเงินบ ารุง 8 กรณีนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด คือ 

      1. เพ่ือการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอ่ืน 
      2. การจ่ายลักษณะค่าตอบแทน หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษ แก่บุคคลที่ให้บริการหรือ 

สนับสนุนการบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   ด้านการรักษาพยาบาล 
   ด้านการสาธารณสุข ที่เป็นบริการอันเป็นประโยชน์ 
   ด้านการชันสูตรพลิกศพ 
   ด้านอื่นที่กฎหมาย หรือกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 

     3. เพ่ือเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน กรณีส่งต่อ   
          อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือจ าเป็นต้องรักษาต่อเนื่องตามค าสั่งแพทย์ 
      4. เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ 
      5. เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซม ต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านพัก หรืออาคารที่พัก 
      6. เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ 

     7. การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้าง และค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
     8. การจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 รายจ่ายต่อไปนี้ ห้ามจ่ายจากเงินบ ารุง 
 (1) รายจ่ายในลักษณะบ าเหน็จบ านาญ 
 (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 (3) รายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง แต่ละรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท 
     กรณีจ าเป็นต้องจ่ายตาม (3) ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 



 การอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
การก่อหนี้ผูกพันรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่เกินกว่า  1 ปี ให้ขอความเห็นชอบ   

จากส านักงบประมาณก่อน    
 การอนุมัติการจ่ายเงินบ ารุง ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ระบบบัญชีเงินบ ารุงของหน่วยบริการ ให้ปฏิบัติตามระบบบัญชีของส่วนราชการโดยอนุโลม  
 ให้จัดท าทะเบียนคุมเงินบ ารุงท่ีได้รับส าหรับด าเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกต่างหาก 
     จากเงินบ ารุงประเภทอ่ืน  
 สิ้นปีงบประมาณ ส่งงบการเงินให้ สตง.ตรวจสอบรับรองงบภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 เมื่อ สตง. รับรองแล้ว ให้หน่วยบริการส่งงบการเงินที่รับรองแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณทราบ   
     ภายใน 30 วันนับจากวันที่ สตง.รับรองงบการเงิน  
 เมื่อสิ้นเดือน จัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินบ ารุง และเก็บเอกสารหลักฐาน ไว้ให้ สตง.ตรวจสอบ (10 ปี) 
 ส าเนารายงานการรับ – จ่ายเงินบ ารุง ประจ าเดือนมีนาคม และกันยายน ส่งให้กรมบัญชีกลาง  
     และส านักงบประมาณ ภายในวันสิ้นเดือนถัดไป 
 หากหน่วยบริการใดมีเงินบ ารุงเหลือเกินความจ าเป็น กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ  
     จะก าหนดให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามจ านวนที่เห็นสมควรก็ได้ 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 , 1.1-1.4 *** 
 

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง 
เพื่อปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544 

(บังคับใช้ตั้งแต่  16 พ.ย. 44) 
 

ข้อ 1. การจ่ายเงินเพื่อสนับสนนุหน่วยบริการอ่ืน ให้จ่ายในลักษณะดังนี ้
  จ่ายขาด 
  ยืมตามที่ตกลงกัน 
ข้อ 2. หน่วยบริการที่ให้การสนบัสนนุ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
  ไม่เกิน 20 % ของเงินบ ารุงคงเหลือสุทธิ 
  การยืมให้ก าหนดเวลาชดใช ้หรือกรณีผ่อนช าระเปน็งวด ๆ และระยะเวลาผ่อนช าระ 
ข้อ 3. หน่วยบริการที่ขอรับการสนับสนนุ จัดท าค าขอโดยระบุรายละเอียดดังนี้ (ตามแบบที่ก าหนด) 
  วัตถุประสงค์ของการน าเงนิไปใช้ 
  จ านวนเงนิ 
  ภาระหนี้สิน เงินบ ารุงคงเหลือ และวัสดุคงคลัง (ณ วันที่เสนอขอรับ) 
  ระยะเวลาและวิธีการชดใชค้ืน (กรณียืม) 
  ข้อเท็จจริงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 กรณีวงเงินไม่เกิน  100,000 บาท ไม่ต้องระบุตามข้อ 3 - 5  
ข้อ 4. หน่วยบริการที่ขอรับสนบัสนนุ เสนอไปยังหนว่ยบริการที่สนบัสนุน และพิจารณาตามหลักเกณฑ์  
ข้อ 5. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ 
  หัวหน้าสถานีอนามัย    คร้ังหนึ่งไม่เกิน       50,000 บาท 
  สาธารณสุขอ าเภอ    คร้ังหนึ่งไม่เกิน     100,000 บาท  
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชมุชน   คร้ังหนึ่งไม่เกิน   2,000,000 บาท 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศนูย,์ โรงพยาบาลทั่วไป คร้ังหนึ่งไม่เกิน   5,000,000 บาท 
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   คร้ังหนึ่งไม่เกิน 10,000,000 บาท 
  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ตรวจราชการสธ. คร้ังหนึ่งไม่เกิน 20,000,000 บาท 
ข้อ 6. นอกเหนือจากที่ก าหนดให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 *** 



2.ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับฯ  
ฉบับท่ี 2 , 5 , 8 และ 9 พ.ศ. 2556 

 

 ความหมาย 
หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล สถานีอนามัย  หรือที่เรียกชื่ออ่ืน แต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หรือบุคคลอื่นที่ได้รับ 
     ค าสั่ง หรือได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้ปฏิบัติงานด้านบริการ  สนับสนุนหรือร่วมบริการ 
นักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักกายภาพบ าบัด   
     นักรังสีการแพทย์ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
     (บรรจุด้วยวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี) 
นักวิชาการด้านสาธารณสุข หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่ 
     เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน (ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือการสาธารณสุข) 
พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลเทคนิค หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งพยาบาลเทคนิค 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข   
     เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อ 
     เป็นอย่างอ่ืน (บรรจุด้วยวฒุิประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือการสาธารณสุข) 
เจ้าพนักงานเทคนิค หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงาน เภสัชกรรม 
     หรือผู้ปฏิบัติงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมายถึง เจ้าหน้าทีผ่ดุงครรภ์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล  
     หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน (บรรจุด้วยวฒุิประกาศนียบัตรทางการพยาบาล  
     หรือการสาธารณสุข)  
เจ้าหน้าที่พยาบาล หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล 

 กรณีที่ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนในอัตราที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ประกาศก าหนดแล้วเสนอ ผู้ตรวจราชการ สธ. หรือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วแต่กรณี 
 เพ่ิมไม่เกิน 1 เท่า                     

คกก.ค่าตอบแทนพิจารณาประกาศ   และเสนอปลัด สธ.ทราบ 
 เพ่ิมเกิน 1 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า  หรือปรับลดไม่เกินร้อยละ 25 

คกก.ค่าตอบแทนพิจารณา เสนอผู้ตรวจฯ เห็นชอบ และคกก.ประกาศ  เสนอปลัด สธ.ทราบ 
เพ่ิมเกินกว่า  2 เท่า   หรือปรับลดมากกว่าร้อยละ 25 

คกก.ค่าตอบแทนพิจารณา  เสนอปลัด สธ.เห็นชอบ และคกก.ประกาศ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนด  

คกก.ค่าตอบแทนพิจารณา เสนอปลัด สธ.เห็นชอบ และคกก.ประกาศ 
 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ประกอบด้วย  

นพ.สสจ.เป็นประธาน 
            หัวหน้าหน่วยบริการทุกระดับไม่เกิน  15 คน เป็นกรรมการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร สสจ. เป็นกรรมการและเลขานุการ   
 ให้มีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทน โดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าฯ แต่งตั้ง   
รายงานผลการประเมินให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด และปลดักระทรวงสาธารณสุขทราบปีละ 1 คร้ัง 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 *** 
 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับฯ (ฉ.2) 2548 (บังคับใช้ 4 ม.ค.48) 

 

ข้อ 7.ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  

7.1 แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่มีสิทธิต้อง 
 (1) ปฏิบัติงานประจ าในหน่วยบริการ หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการรักษาพยาบาล หรือ 
               ส่งเสริมสุขภาพ หรือด้านควบคุมป้องกันโรค หรือด้านฟ้ืนฟูสภาพ    

            (2) อุทิศตน เสียสละ ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากงานประจ า เช่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
                         หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน หรือกิจกรรมอ่ืน ที่จ าเป็นของหน่วยบริการหรือหน่วยงานนั้น  
  (3) ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน                             

(4) ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยต้องปฏิบัติงานตามข้อ 7.1 (1) ไม่น้อยกว่า 15 วันในเดือนนั้น ๆ 
                           (ให้น าวันหยุดตามมติ ครม.มานับรวมด้วย)  

เว้นแต่   สั่งให้ไปปฏิบัติราชการอ่ืนตามความประสงค์ของหน่วยงาน  หรืออบรม  
               ด้านบริหารตลอดหลักสูตร 
           ลาอปุสมบท ประกอบพิธีฮัจย์ คลอดบุตร 
           อนุมัติให้เข้าร่วมอบรม ประชุมทางวิชาการไม่เกิน 10 วันท าการต่อเดือน 

7.2 แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไมมี่สิทธิ คือ 
(1) อยู่ระหว่างลาศึกษา ลาฝึกอบรม ลาดูงานหรือลาประเภทอ่ืน ๆ ตามความประสงค์ของผู้ลา  
     และเหลือเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 15 วันท าการ 
(2) ผู้ถูกลงโทษให้พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ       
(3) ผู้บริหารหน่วยบริการ  หรือหน่วยงาน เว้นแต่ผู้บริหารที่ท าหน้าที่บริหาร และปฏิบัติงาน 
    ด้านต่าง ๆ ตามข้อ 7.1 (1) โดยตรงด้วย 

7.3 อัตราค่าตอบแทน  
 แพทย์  ทันตแพทย์    เดือนละ    10,000 บาท 
 เภสัชกร            เดือนละ      5,000 บาท 

7.4 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ยื่นแบบตามที่ก าหนดต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ หรือหน่วยงาน 
7.5 คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ หรือ คกก.บริหารหน่วยงาน พิจารณาเสนอคณะกรรมการ 
     พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ 
7.6 คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ ซึ่งผู้ว่าแต่งตั้ง ประกอบด้วย  

 นพ.สสจ.เป็นประธาน 
       ผอ.รพศ.,ผอ.รพท.,ผอ.รพช.,หวัหน้างานทันตสาธารณสุข,หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค,  
                ที่ นพ.สสจ. คัดเลือกอีกไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 

 หัวหน้าฝ่ายบริหาร สสจ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
7.7 คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ มีหน้าที่ดังนี้ 

 พิจารณาคุณสมบัติ และอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิ 
 ไม่อนุมัติ ระงับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
 ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ก าหนดมาตรการส่งเสริมการสร้างผลงาน 
 ก าหนดวิธีตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 



7.8 ให้ผู้มีสิทธิท าสัญญา ก าหนดอายุ 1 ปี 
 ส่วนภูมิภาค    ให้นพ.สสจ. ลงนามรับสัญญา 
 กรณ ีนพ.สสจ. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามรับสัญญา 

7.9 สัญญาที่ลงนามแล้ว ให้ผู้มีสิทธิรับ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
7.10 คณะท างานติดตามประเมินผลการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ รายงานคณะกรรมการพิจารณา 
       การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7.11 ให้ทบทวนการอนุมัติผู้รับเงินเพิ่มพิเศษอย่างน้อยทุก 1 ปี 
7.12 หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้เรียกเงินคืนทั้งเดือน และถกูปรับเป็นเงิน 2 เทา่พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี 
7.13 หากไม่ประสงค์รับเงินเพ่ิมพิเศษ แจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบ โดยยื่นต่อคณะกรรมการตามข้อ 7.6  
       เพ่ือแจ้งระงับการใช้สิทธิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเลิกรับ 
7.14 สิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการตามข้อ 7.6 รายงานหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดกระทรวงทราบ  
       ตามแบบท่ีก าหนด ***เบิกจ่ายจากเงินบ ารุง หรือเงินงบประมาณ แล้วแต่กรณี***  

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.1 *** 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับฯ (ฉ.5) 2552 (บังคับใช้ 1 ม.ค.52) 

 

ข้อ 1.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เบิกจ่ายจากเงินบ ารุง) 
ส าหรับ จนท. ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ นอกเวลาราชการ หรือนอกหน่วยบริการ ต่างหน่วยบริการ 

ทั้งใน และนอกเวลาราชการ ดังนี้ 
1.1 หัวหน้าหน่วยบริการ (ผอ.รพ.,หน.สอ.) จัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
1.2 ปฏิบัติงานเป็นเวรหรือผลัด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง เว้นแต่หัวหน้าหน่วยบริการก าหนดให้ 
     ปฏิบัติงานน้อยกว่า 8 ชั่วโมง ต้องลดค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ครึ่งชม.ปัดเปน็ 1 ชม. : ไม่ถึงคร่ึงชม.ปัดทิ้ง)  
1.3 อัตราค่าตอบแทนแพทย์ จ าแนกดังนี้ 

 แพทย์ประจ าอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมดูแลผู้ป่วย เช่น E.R.  คนละ   1,100 บาท 
 แพทย์เวรในประจ าหน่วยบริการ หรือรอให้ค าปรึกษา 
     (ตามบัญชีหมายเลข 1) แต่ต้องไม่ต่ ากว่า คนละ  550 บาท 

    แพทย์ที่ปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ  
     (ตามบัญชีหมายเลข 1) แต่ต้องไม่ต่ ากว่า ชม.ละ  120 บาท   

1.4 อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเป็นเวรหรือเป็นผลัด  จ าแนกดังนี้ 
 ทันตแพทย์   คนละ 1,100 บาท 
 เภสัชกร   คนละ   720  บาท 

    พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์   คนละ  600 บาท 
              พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเทคนิค คนละ    480 บาท 
    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิค คนละ    360 บาท 
    เจ้าหน้าทีอ่ื่น เช่น ข้าราชการ หรือพนักงาน ลูกจ้าง ที่จ้างมาปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

     ที่มีชื่อต าแหน่งเหมือนข้าราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามระดับเร่ิมต้นของสายงาน 
      ในต าแหน่งที่ครองอยู่ ดังนี ้

    เริ่มต้นระดับวุฒิ ปวช. หรอืเทียบเท่า  คนละ   360 บาท 
    เริ่มต้นระดับวุฒิ ปวส. หรอืเทียบเท่า  คนละ   480 บาท 
    เริ่มต้นระดับวุฒิ ป.ตรี หรอืเทียบเท่า  คนละ   600 บาท 

 ลูกจ้างต าแหน่งอื่น เช่น พขร.,นักการ,ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนละ   300 บาท 



   
1.5 อัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ 

 ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ 
                          (ตามบัญชีหมายเลข 2) แตต่้องไม่ต่ ากว่า ชม.ละ    120 บาท 
1.6 อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทีมผ่าตัด จ าแนกดังนี้ 

 ในหน่วย นอกหน่วย หรือต่างหน่วย พยาบาลวิชาชีพในทีมช่วยผ่าตัด    
      ผ่าตัดเล็ก    คนละ  120 บาทต่อผู้ป่วยหนึ่งราย 
      ผ่าตัดใหญ่   คนละ  240 บาทต่อผู้ป่วยหนึ่งราย 
 นอกหน่วย หรือต่างหน่วย พยาบาลที่เตรียมผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด    

ผ่าตัดเล็ก    ทีมละ  120 บาทต่อผู้ป่วยหนึ่งราย 
      ผ่าตัดใหญ่   ทีมละ  360 บาทต่อผู้ป่วยหนึ่งราย 
**อัตราค่าตอบแทนรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าตอบแทนตาม 1.4** 

1.7 อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานต่างหน่วยงานบริการหลัก ที่ให้บริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก 
 แพทย์ และทันตแพทย์ ชั่วโมงละ   120 บาท 
 เภสัชกร   ชั่วโมงละ     90 บาท 

    พยาบาลวิชาชีพ  ชั่วโมงละ     80 บาท 
                  นักวิชาการด้านสาธารณสุข , นักวิทยาศาสตร์ 
    พยาบาลเทคนิค  ชั่วโมงละ     60 บาท 
        เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานเทคนิค 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ชั่วโมงละ     50 บาท 
        เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทคนิค 

1.8 กรณีมีความจ าเป็นต้องให้บริการในลักษณะเวรรอให้บริการ (On Call) ให้คณะกรรมการบริหารหน่วย   
    บริการก าหนดอัตราได้ตามความเหมาะสมโดยเทียบเคียงอัตราค่าตอบแทนตาม 1.4 
 

ข้อ 2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชาการ (เบิกจ่ายจากเงินบ ารุง) 
 การจัดให้มีคลินิกพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาจัดขึ้นเพ่ือให้บริการเฉพาะโรค  
หรือกรณีที่มีความจ าเป็นเฉพาะ นอกเหนือจากการจัดให้บริการนอกเวลาราชการปกติของหน่วยบริการ 

2.1 ให้หัวหน้าหน่วยบริการ จัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
2.2 ต้องไม่ใช่เวลาปฏิบัติงานปกติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
2.3 ค่าตอบแทนคิดเป็นรายชั่วโมง (ครึ่งชั่วโมงให้ปัดเป็น 1 ชั่วโมง : ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดทิ้ง)  
2.4 อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ จ าแนกดังนี้ 
   เภสัช       ชั่วโมงละ     90 บาท 

   พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ ชั่วโมงละ     80 บาท 
   พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเทคนิค ชั่วโมงละ     60 บาท     

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิค ชั่วโมงละ     50 บาท    
 เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ปฏิบัติงานสนับสนุนบริการร่วมไม่เกิน  4 ชั่วโมง  
     ได้รับครึ่งหนึ่งของที่ก าหนดตามข้อ  1.4        

2.5 แพทย ์ที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ได้รับค่าตอบแทนการตรวจ 50 บาท/ราย  
                แตต่้องไมน่้อยกว่าชั่วโมงละ   120 บาท 

2.6 ทันตแพทย์ ที่ให้บริการทันตกรรม ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีหมายเลข 2  
     แตต้่องไมน่้อยกว่า ชม.ละ    120 บาท  
 



ข้อ 3.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่าย – ดึกของพยาบาล (เบิกจ่ายจากเงินบ ารุง หรือเงิน
งบประมาณท่ีจัดสรรเป็นการเฉพาะ) 

3.1 ให้หัวหน้าหน่วยบริการ จัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
3.2 การปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบ่าย – ดึก เสมือนการปฏิบัติงานในเวลาราชการปกติ  
     (ไม่ใช่กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) อัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

  พยาบาลวิชาชีพ คนละ     240    บาท 
            พยาบาลเทคนิค คนละ     180    บาท 
  เจ้าหน้าที่พยาบาล คนละ     145    บาท 
ข้อ 4.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ 

4.1 แพทย ์หรือ จนท. ที่ได้รับมอบหมาย และผ่านการอบรมแล้ว  ให้เบิกค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ  
     ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ จากเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้เป็นการเฉพาะ  
     หากไม่เพียงพอให้เบิกจากเงินบ ารุง  
 อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม 

  กรณีชันสูตรที่ที่ศพอยู่ แพทย์และเจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตร แต่ละครั้ง ไม่เกิน 800 บาท/คน 
        กรณีชันสูตรที่โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้  

- แพทย์ ผู้ท าการชันสูตรสภาพศพภายนอก             ไม่เกิน     500 บาท/ศพ 
- แพทย์ ผู้ท าการผ่าพิสูจน์ภายในศพ                     ไม่เกิน   1,000 บาท/ศพ 
- แพทย์ ผู้ท าการตรวจภายในศพและตัดชิ้นเนื้อศพ    ไม่เกิน   2,000 บาท/ศพ 

แพทย์ และเจ้าพนักงานผู้ได้ท าการชันสูตรพลิกศพ ให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก   
     ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   

4.2 จนท. ที่มิได้ผ่านการอบรม รวมทั้งคนขับรถท่ีร่วมทีมชันสูตรพลิกศพ ให้หัวหน้าหน่วยบริการมอบหมาย 
     ตามความจ าเป็นแต่ละครั้งที่ออกปฏิบัติงาน อัตราตามข้อ 1.4 
4.3 แพทย ์หรือ จนท.ที่ได้รับมอบหมายหากปฏิบัติงานเวรหรือผลัด และออกชันสูตรพลิกศพ  
     ให้ได้รับค่าตอบแทนทั้งสองกรณี (ตัดช่วงเวลาที่ออกไปชันสูตรพลิกศพ) 

ข้อ 5.ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 
5.1 ให ้คกก.ค่าตอบแทนฯ พิจารณาประกาศก าหนดสาขา ตามความเหมาะสม และขาดแคลน  
5.2 แพทยส์าขาส่งเสริมพิเศษ ซึ่งได้รับประกาศก าหนดตาม 5.1 ต้องปฏิบัติงานให้บริการตามสาขา  
     โดยให้ คกก.บริหารหน่วยบริการควบคุมก ากับในการเบิกจ่ายเงิน  
5.3 อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ 5,000  บาท  

ข้อ 8.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเวชปฏิบัติครอบครัว 
 ให้หัวหน้าหน่วยบริการหลัก (ผอ.รพ.) จัดท าค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  
     (กิจกรรมให้เป็นไปตามท่ี คปสอ.ก าหนด) 
 ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เวชปฏิบัติครอบครัว ในหน่วยบริการนอกเวลาราชการ  
     และนอกหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในและนอกเวลา ราชการ 
 กิจกรรมเชิงรุกท่ีเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนในการสร้างเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรค  
     การรณรงค์แก้ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่ 
อัตราค่าตอบแทน ตามข้อ 1 

ให้พยาบาลเทคนิค สามารถรับค่าตอบแทนในอัตราพยาบาลวิชาชีพได้ โดยต้องมีองคป์ระกอบ ดังนี้ 
- ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) และได้รบัอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีการพยาบาล  
- หน่วยบริการมีความประสงคป์ฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวชิาชีพ และผู้มีอ านาจท าค าสัง่มอบหมาย 
  ให้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวชิาชพี 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.2 – 3.5 *** 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับฯ (ฉ.8) 2556  
และ(ฉ.8) แก้ไขเพิ่มเติม 2558 (บังคับใช้ 1 ต.ค.57) 

 

ข้อ 11.ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการตามที่ก าหนด  
          แบ่งหน่วยบริการตามการจัดระดับพื้นที่  (ตาม สป. ประกาศก าหนด) 
  รพ.สต. (สถานีอนามัย) ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  

รพช. (จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่ปกต)ิ  
   - ระดับ 2.1  รพช. 6 แห่ง (รพ.เจ็ดเสมียน,บางแพ,บ้านคา,ปากท่อ,วัดเพลง,สวนผึ้ง) 
   - ระดับ 2.2  รพ.ร.จอมบึง 
  รพศ.,รพท. (จังหวัดราชบุรี ไม่อยู่ประกาศ จึงไม่มีสิทธิเบิก)    

 ผู้มีสิทธิจะต้อง  
(1) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจ าในหน่วยบริการที่ก าหนด 
(2) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 วันท าการในเดือนที่เบิกจ่าย 
(3) ทุ่มเทการท างานให้หน่วยบริการอย่างเต็มที่  
เว้นแต่ มีค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานอ่ืน เฉพาะกิจ เฉพาะคราว ตามความประสงค์ของหน่วยงาน  
         ให้ไปฝึกอบรมด้านการบริหารที่จ าเป็นต่อหน่วยงาน เบิกได้ไม่เกิน 3 เดือน  
         อนุมัติให้เข้าประชมุ สัมมนาวชิาการ ที่จ าเปน็ต่อหน่วยงาน ไม่เกิน10 วันต่อเดือน 
         ลาอุปสมบท ประกอบพิธีฮัจย์ คลอดบุตร  
(4) ด ารงต าแหน่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ต้องได้รับมอบหมาย   

เป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยบริการ  (ส าหรับหัวหน้าหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที ่ 
ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ให้สาธารณสุขอ าเภอเป็นผู้มอบหมาย) ดังนี้ 

 แพทย์   ทันตแพทย์ 
 เภสัชกร   พยาบาลวิชาชีพ 
 สหสาขาวิชาชีพ 7 สาขา  

       กลุ่มบริการผู้ป่วยโดยตรง ตามสายงานในระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
- สายงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป เช่น นักวิชาการสาธารณสุข  แพทย์แผนไทย 
- สายงานระดับต่ ากว่าปริญญาตรี เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  

                       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
(5) ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกม.ว่าด้วยการนั้น 
     และไม่ขาดต่อใบอนุญาต 

 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  บาท/คน/เดือน 
 

(1) แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร โรงพยาบาลชุมชน         

ระยะเวลา 
พื้นที่ปกติ 

ระดับ 2.1 (รพช.อ่ืน) 
แพทย์ ทันตแพทย์ 

ระดับ 2.2 (รพร.จอมบึง) 
แพทย์ ทันตแพทย์ 

เภสัชกร 

ปีที่ 1 - 3 10,000 10,000 3,000 
ปีที่ 4 - 10 30,000 20,000 4,000 

ปีที่ 11 ขึ้นไป 40,000 25,000 5,000 
 
 

 
 
 



 (2) พยาบาลวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพ 7 สาขา  โรงพยาบาลชุมชน         
 

ระยะเวลา 
พื้นที่ปกติ 

พยาบาล สหวชิาชีพ 
กลุ่มบริการผู้ป่วยโดยตรง 

สายงานป.ตรีขึ้นไป สายงานต่ ากว่า ป.ตรี 
ปีที่ 1 - 3 1,200 1,200 600 

ปีที่ 4 ขึ้นไป 1,800 1,800 900 
 

           (3) พยาบาลวิชาชีพ และกลุ่มบริการผู้ป่วยโดยตรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 

ระยะเวลา พยาบาลวิชาชีพ 
กลุ่มบริการผู้ป่วยโดยตรง 

สายงานป.ตรีขึ้นไป สายงานต่ ากว่า ป.ตรี 
ปีที่ 1 - 3 1,200 1,200 600 

ปีที่ 4 ขึ้นไป 1,800 1,800 900 
ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในพ้ืนที่เฉพาะตามที่คณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9  

พิจารณาประกาศก าหนด และได้รับอนุมัติจากผู้ตรวจราชการฯ  เพ่ิมได้อีก 1 เท่า 
 การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

  (1) ปีที่ 1 – ปีที่ 3 หมายถึง ตั้งแต่เริ่มบรรจุ - 3 ปีบริบูรณ์ และปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่ก าหนด  
                         หรือในเครือข่ายหน่วยบริการนั้น 
  (2) ปีที่ 4 – ปีที่ 10 หมายถึง ตั้งแต่ 3 ปี 1 วัน – 10 ปีบริบูรณ ์

(3) ปีที่ 11 ขึ้นไป หมายถึง ตั้งแต่ 11 ปี 1 วันเป็นต้นไป 
   วิธีนับระยะเวลา 

(1) นับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหลัก และปฏิบัติงานประจ าในหน่วยบริการ หรือในเครือข่าย 
                          ของหน่วยบริการนั้น ไม่ว่าด ารงต าแหน่งใด  ฐานะใด เช่นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
                          ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานของรัฐ  

(2) นับเวลารวมได้กรณีท่ีสายงานเกื้อกูลกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด เช่น 
       พยาบาลวิชาชีพ  นับรวม จนท.สาธารณสุขชุมชน จบห.สาธารณสุข 
  นักเทคนิคการแพทย์ นับรวม จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  (3) แพทย์ที่ปฏิบัติงานปีแรก เพ่ิมพูนทักษะ รพศ.,รพท.และรพช. ให้นับระยะเวลาดังกล่าวด้วย  
                         และเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายได้  
  (4) รพช.,รพ.สต. กับ รพศ.,รพท. ไม่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องกันได้ 
  (5) ไม่ให้นับเวลา กรณีลาศึกษาต่อ 
  (6) ลาออก และบรรจุกลับในต าแหน่งเดิมให้นับระยะเวลาต่อเนื่องได้ 
  เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน 
  - เบิกจ่ายกับหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานครบ 15 วันท าการ 
  - ไม่ครบ 15 วันท าการในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่รวม 2 หน่วยบริการไม่น้อยกว่า  

  15 วันท าการ ให้เบิกจ่ายหน่วยบริการใหม่ 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนเกิน 15 วันท าการ นับเป็นหนึ่งเดือน 
 ให้น าวันหยุดตามมติ ครม.มานับรวมด้วย 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.6 – 3.7 *** 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับฯ (ฉ.9) 2556  
และ (ฉ.9) แก้ไขเพิ่มเติม 2558 (บังคับใช้ 1 ต.ค.57) 

 

 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานหน่วยบริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  มีเงื่อนไข ดังนี ้
 ต้องเป็นผู้ปฏิบตัิงานให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ค่าตอบแทนทีไ่ด้รับต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผดิชอบและผลการด าเนินงาน  
       โดยต้องมีภาระงานเกินคา่คะแนนประกันผลการปฏบิัติงานขั้นต่ า  

   หากได้รับค่าตอบแทนตามปริมาณงานแล้ว เช่น ค่าตอบแทน ฉ. 5 ตามบัญชีหมายเลข 1,2 
                             ไม่มีสิทธิน าปริมาณงานมารับค่าตอบแทนตาม ฉ.9 ได้อีก 
   ให้หน่วยบริการ จัดท ารายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ 
                             ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง รายละเอียดการด าเนินการจา่ยค่าตอบแทนฯ 
   ให้หน่วยบริการ ขออนุมัติด าเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ (ระดับจงัหวัด) 
                             โดยให้ขออนุมัติ และคกก.พิจารณาค่าตอบแทนฯ อนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
   กรอบวงเงิน และสัดสว่นระหว่างวิชาชพี ปลดักระทรวงเปน็ผู้ก าหนดและปรบัปรุงเปน็ระยะ 
   ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี ้
   - คกก.พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏบิัติงานระดบัเขตสุขภาพ 
   - คกก.พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏบิัติงานระดบักรม 

- คกก.พิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏบิัติงานระดบักระทรวง 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องรายละเอียดการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 

 

1. ให้หน่วยบริการก าหนดให้มี 
- คกก. พิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ 

 - คกก. ตรวจสอบค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน 
2. การก าหนดกรอบวงเงินในแต่ละปี  

ปีงบประมาณ 2558 ก าหนดกรอบวงเงิน ดังนี ้
 ค่าแรงทั้งหมดของหน่วยบริการที่น ามาค านวณกรอบวงเงิน ให้ใช้ข้อมูลจากบัญชีของหน่วยบริการ  

       ณ 30 ก.ย.57 
 รพช. กรอบวงเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏบิัติงานจากวงเงินค่าแรงของหน่วยบริการร้อยละ 1-2    
    หน่วยบริการสามารถก าหนดวงเงินเพิ่มเติมได้อีกร้อยละ 1 ของค่าแรงของหน่วยบริการ 
 รพศ.,รพท.  

ก าหนดสัดส่วนรายโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ

ค่าแรงท้ังหมด 
รพ.ราชบุร ี 8.50 
รพ.โพธาราม 8.50 
รพ.บ้านโป่ง 8.25 
รพ.ด าเนินสะดวก 8.00 

   กรอบวงเงินดังกล่าว ต้องจัดสรรเป็นวงเงินคา่ตอบแทนส าหรับวัดผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 
   โดยก าหนดสดัส่วนของวงเงินค่าตอบแทนตามการปฏบิัติงานทั้งหมด ดังนี้ 

   - โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F3 ก าหนดร้อยละ 10 – 80 
   - โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2 ก าหนดร้อยละ 10 – 60 

- โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F1 และ M2 ก าหนดร้อยละ 10 – 50 
- โรงพยาบาลชุมชน ขนาด M1 ก าหนดร้อยละ 10 – 40 
- โรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทั่วไป ก าหนดร้อยละ 10 – 30 



 
3. ก าหนดค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ าในเวลาราชการ ในแต่ละเดือน 

วิชาชีพ/ประเภทเจ้าหน้าท่ี 
ค่าคะแนนประกันผล
การปฏิบัติงานข้ันต่ า 

แพทย ์     2,200 คะแนน 
ทันตแพทย์     2,200 คะแนน 
เภสัชกร     1,440 คะแนน 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนวก.สาธารณสุข     1,200 คะแนน 
พยาบาลเทคนิค และเจ้าพนักงานเทคนิค        960 คะแนน 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และเจ้าหนา้ที่เทคนิค        720 คะแนน 
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ  
    -สายงานเริม่ต้นในระดับวุฒิ ปวช.        720 คะแนน 
    -สายงานเริม่ต้นในระดับวุฒิ ปวส.        960 คะแนน 
    -สายงานเริม่ต้นในระดับวุฒิ ป.ตร ี     1,200 คะแนน 
เจ้าหน้าท่ีอื่น ท่ีไมไ่ด้จ้างตามวุฒิการศึกษา เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข ้        600 คะแนน 
คนงาน เป็นต้น  

 

ข้อ 4. ก าหนดสัดส่วนระหว่างวชิาชพี  
วิชาชีพ/ประเภทเจ้าหน้าที ่ สัดส่วนวิชาชีพ 

แพทย ์ ไม่น้อยกว่า 1.00 
ทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า 0.80 
เภสัชกร ไม่น้อยกว่า 0.35 
พยาบาลวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 0.25 
นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย นวก.สาธารณสุข นวก.เทคนิค ไม่น้อยกว่า 0.20 
เจ้าพนักงานเทคนิค และเจ้าหน้าที่เทคนิค ไม่น้อยกว่า 0.10 
สายสนบัสนุน ป.ตร ี ไม่น้อยกว่า 0.10 
สายบริการอื่น เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ไม่น้อยกว่า 0.05 
สายสนบัสนุนต่ ากว่า ป.ตร ี ไม่น้อยกว่า 0.05 

 

ข้อ 5. การจัดเก็บค่าคะแนนผลการปฏิบัติงาน จัดเก็บตามกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง ซึ่งเปน็ไปตามเกณฑ์การก าหนดค่าคะแนน  
        รายกิจกรรมของแต่ละวิชาชพีที่ก าหนด หรือเกณฑ์การก าหนด ค่าคะแนนรายกิจกรรมของหน่วยบริการที่ก าหนด  
        โดยมีตัวอย่างคา่คะแนนกิจกรรมของรายวิชาชีพและกิจกรรมของหน่วยบริการ (ดาวน์โหลด ได้จาก  
        www.moph.go.th หัวข้อ การจ่ายค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข) 
ข้อ 6.ให้ด าเนินการค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิานใน รพศ.,รพท.,รพช.  
ข้อ 7. หากประสงค์จะก าหนดนอกเหนือจากข้อ 4-6 ให้เสนอขออนุมัติต่อ คกก.ระดับเขตสุขภาพ หรือคกก.ระดับกรม 
 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.8 – 3.9 *** 
 

3.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง 
เพื่อการบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544 

(บังคับใช้ตั้งแต่  1 มิ.ย. 44) 
 

ข้อ 1. การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ ให้หน่วยบริการอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้จ่ายไดด้ังนี้ 
 - การส่งต่อ 
 - อุบัติเหตุ 
 - เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 - จ าเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องตามค าสั่งแพทยผ์ู้รักษา 

http://www.moph.go.th/


ข้อ 2. การจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของหน่วยบริการในแต่ละพืน้ที่ โดยจ่าย 
       ให้หน่วยบริการอ่ืน ที่ให้บริการผู้ป่วยในความรับผิดชอบของหน่วยบริการ 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 *** 
 

4.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
หรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2544 

(บังคับใช้ตั้งแต่  22 ก.พ. 45) 
 

 ความหมาย 
        ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน หรือลูกจ้างรายวัน ระยะเวลาจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินปีงบประมาณ 
        ลูกจ้างรายคาบ หมายถึง บุคคลที่หน่วยบริการจ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และก าหนดเวลาจ้าง 

  เป็นรายชั่วโมง 
 ให้หน่วยบริการจ้างบุคคลซึ่งไม่ได้สังกัด หรือปฏิบัติงานเป็นการประจ าในหน่วยงานของภาครัฐ  
     ได้ตามความจ าเป็น หรือขาดแคลน 
 การจ้าง ต้องไม่เป็นภาระเงินบ ารุงของหน่วยบริการ และต้องสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง 
 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ให้หัวหน้าหน่วยบริการด าเนินการ ดังนี้ 
          วิเคราะห์ จัดท าแผนความต้องการลูกจ้างชั่วคราว ก่อนปีงบประมาณท่ีจะจ้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน   
                หรือปรับแผน  ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเห็นชอบ  
 การก าหนดชื่อต าแหน่ง และเงื่อนไขการจ้าง ให้พิจารณาลักษณะงาน ดังนี้ 
                 (1) งานในหน้าที่ของต าแหน่งข้าราชการ ให้ใช้ชื่อต าแหน่งและคุณสมบัติเหมือนข้าราชการ 
        (2) งานในหน้าที่ของต าแหน่งลูกจ้างประจ า ให้ใช้ชื่อต าแหน่งและคุณสมบัติเหมือนลูกจ้างประจ า 
        (3) งานนอกเหนือจาก (1) หรือ (2) หรือ กค.ก าหนด  ให้หัวหน้าหน่วยบริการก าหนดชื่อต าแหน่ง  
                     และคุณสมบัติ เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเห็นชอบ 
       (4) งานที่ต้องจ้างผู้มีวุฒิการศึกษา วุฒิต้องสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ 
 อัตราค่าจ้าง  

- จ้างไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่ง หรือ  
                      - จ้างด้วยวุฒิ ไม่เกินขั้นต่ าของต าแหน่งและวุฒิ 
  - ลูกจ้างที่เคยจ้างเกินปีงบประมาณ 2529 และจ้างต่อเนื่อง ให้จ้างได้ไม่น้อยกว่าอัตราที่จ้าง  
                        แต่ไม่เกินขั้นสูงของต าแหน่งนั้น 
  - จ้างสูงกว่าอัตราจ้าง ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเห็นชอบ 
 ลูกจ้างชั่วคราว ให้ท าหน้าที่การเงิน และหรือบัญชี หรือต าแหน่งอื่นตามท่ีหน.หน่วยบริการ 
               เห็นควร ให้มีหลกัประกันดังนี้  

- ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ค้ าประกัน หรือ  
  - พนักงานรัฐวิสาหกิจเงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ค้ าประกัน หรือ 
  - เงินสด หรือหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (น าฝากคลัง) 
             หวัหน้าหน่วยบริการอาจเรียกหลักประกันสูงกว่า ตามความเหมาะสม 

ให้จัดท าบัญชีการจ้างลูกจ้างตามแบบที่ก าหนด แจ้ง นพ.สสจ. หรือปลัด สธ. ทราบปีละ 1 ครั้ง 
 สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ให้เป็นไปตามท่ี สธ.ประกาศก าหนด 
 การจ้างลูกจ้างรายคาบ ให้หัวหน้าหน่วยบริการด าเนินการ ดังนี้ 
 จ้างตามความจ าเป็น และความต้องการ เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเห็นชอบ 
 ให้จ้างเป็นรายชม. ไม่เกินวันละ 8 ชม.ติดต่อกัน จ าเป็นต้องจ้างเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง  
               ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการให้ความเห็นชอบ 



 อัตราจ้าง  ดังนี้ 
  (1) แพทย์ ให้บริการผู้ป่วยนอก  40 บาท/รายผู้ป่วย  ไม่น้อยกว่า 120บาท/ชม. 
  (2) แพทย์ ให้บริการผู้ป่วยใน หรือหัตถการ  ตามบัญชีหมายเลข 1  ไม่น้อยกว่า 120บาท/ชม. 
  (3) ทันตแพทย์  ตามบัญชีหมายเลข 2  ไม่น้อยกว่า 120 บาท/ชม. 
  (4) เภสัชกร        ชั่วโมงละ  90 บาท 
  (5) พยาบาลวิชาชีพ นวก.สาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ ชั่วโมงละ  80 บาท 
  (6) พยาบาลเทคนิค จพ.สาธาณสุข จพ.เทคนิค  ชั่วโมงละ  60 บาท 
  (7) จนท.พยาบาล  จนท.สาธารณสุข จนท.เทคนิค  ชั่วโมงละ  50 บาท 
 หากเทียบวุฒิการศึกษาไม่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเป็นผู้ก าหนด 
 จ้างสูงกว่าอัตราจ้าง ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเห็นชอบ 
 ให้จัดท าบัญชีการจ้างลูกจ้างตามแบบที่ก าหนด แจ้ง นพ.สสจ.หรือปลัด สธ. ทราบปีละ 1 ครั้ง 
 กรณีเลิกจ้าง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ  
     หัวหน้าหนว่ยบริการ มีอ านาจในการสั่งจ้าง ให้ลาออก หรือการเลิกจ้าง (ท าเป็นค าสั่ง) 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 *** 
 

 การจ่ายเงินเพิ่มการครองชพีชั่วของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายจากเงินบ ารุงได้ 
*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.1 – 5.2 *** 

 การจ้างลูกจา้งชั่วคราว ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทยทั่วไป สาขาเวชกรรม หมอนวดแผนไทย 1,2  
      สามารถจ้างเป็นรายวัน หรอืจ้างเป็นคร้ังคราวเฉพาะจ าเปน็ เช่น มีผู้มารับบริการนวดมาก หรือนัดคนไข้มาบางวนั 
 ให้แบ่งรายรับ ร้อยละ 30 ให้แก่ผู้นวดได้ 
 ไม่ได้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือรายวันของหน่วยบริการ  

ให้จ่ายค่าจ้างหมอนวดแผนไทย ร้อยละ 60 ของรายรับที่เก็บจากคนไข้นวดเท่านั้น 
*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.3 *** 

 อนุมัติเพ่ิมสายงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย  
เพ่ือให้หน่วยบริการสามารถก าหนดต าแหน่ง ไว้ใช้ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง  
ก าหนดบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย 
     (ต าแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ อัตราค่าจ้าง) 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.4 *** 
 ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย  

ก าหนดบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย  
     (ต าแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ อัตราค่าจ้าง) 
รายชื่อสถาบัน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.5 *** 
 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบ ารุง)  

การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งสายวิชาชีพและนักเรียนทุนของหน่วยงานที่ส าเร็จ
การศึกษาปีงบประมาณ 2558 ให้จ้างได้ไม่เกินกรอบอัตราก าลัง (แนวทางตามหนังสือ สธ 0201.040/ว182   
26มี.ค.57) 

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้จ้างได้ไม่เกิน 80% ของกรอบอัตราก าลัง (หากจ้างเกิน 80% แต่ไม่
เกิน 100% ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตสุขภาพ) โดยค านึงถึงสถานะเงินบ ารุง และด าเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้ 

- โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารก าลังคนระดับ 
  จังหวัด หรือท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 



- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารก าลังคนของ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องสอดคล้องกับแผนการจ้างงาน  

5 ปี (HR Plan) ที่หน่วยงานจัดท าเสนอเขตสุขภาพ 
*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.6 *** 

 

5.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง บ้านพัก 
6.อาคารที่พักหรือเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ 

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. 2554 
(บังคับใช้ตั้งแต่  22 ต.ค.53)  

 

ข้อ 1. การอนุมัตจิ่ายเงินบ ารุง ตามรายจ่ายต่อไปนี้  ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด(ปลัด สธ.)  
        หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน  
 (1) ค่าซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพัก หรืออาคารที่พัก     ที่มีราคาเกินกว่า     2,000,000  บาท 
 (2) ค่าครุภัณฑ์      ที่มีราคาเกินกว่าหน่วยละ   5,000,000  บาท 
 (3) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง     ที่มีราคาเกินกว่า            20,000,000  บาท       
 (4) ค่าซื้อรถพยาบาล     ที่มีราคาเกินกว่า              2,000,000 บาท 
     และซื้อยานพาหนะอ่ืน     ที่มีราคาเกินกว่า              2,000,000 บาท 
ข้อ 2. การจ่ายเงินบ ารุงตามข้อ 1. ให้หัวหน้าหน่วยบริการ เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ 
        ให้ความเห็นชอบก่อน 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 *** 
 

การจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบทุกครั้ง (ใช้แผนเงินบ ารุงเสนอรวมก็ได้)  **ข้อมูลเพ่ิมเติมจากค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ 2692/2553  ลว. 22 ต.ค.53** 
 

 

     7. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. 2558 

(บังคับใช้ตั้งแต่  7 มิ.ย.56)  
 

ข้อ 1. การจ่ายเงินบ ารุง เพ่ือเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้หัวหน้าหน่วยบริการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบ ารุงที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 *** 
 

8. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุง เพื่อสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

(บังคับใช้ตั้งแต่  4 เม.ย.59)  
ข้อ 1. การจ่ายเงินบ ารุง เพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้หัวหน้าหน่วยบริการ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบ ารุงที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 *** 
 

ค าสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบเงินบ ารุงฯ 
 

 ค าสั่งมอบอ านาจ อนุมัติจ่ายเงินบ ารุง  
 1. หัวหน้าสถานีอนามัย หรือ ผอ.รพ.สต.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน       50,000 บาท 



 2. สาธารณสุขอ าเภอ                             ครั้งหนึ่งไม่เกิน     100,000 บาท 
 3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน     ครั้งหนึ่งไม่เกิน   2,000,000 บาท 
 4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ครั้งหนึ่งไม่เกิน   5,000,000 บาท 
 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   ครั้งหนึ่งไม่เกิน  10,000,000 บาท 
 6. ผู้ว่าราชการจังหวัด         ครั้งหนึ่งเกิน   10,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 
 

การอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการก่อน  
 1. ค่าซ่อมแซม ต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านพัก อาคารที่พัก  ที่มีราคาไมเ่กิน     2,000,000 บาท 
 2. ค่าครุภัณฑ์                         ที่มีราคาไม่เกินหน่วยละ     5,000,000 บาท  

3. ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง           ที่มีราคาไม่เกิน            20,000,000 บาท 
4. ค่าซื้อรถพยาบาล               ที่มีราคาไม่เกิน                2,000,000 บาท 
5. ค่าซื้อยานพาหนะอ่ืน        ที่มีราคาไม่เกิน                2,000,000 บาท 
กรณีการอนุมัติจ่ายท่ีเกินวงเงินที่ก าหนดให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน 

***ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2692/2553  ลว. 22 ต.ค.53*** 
 
 

 ค าสั่งมอบอ านาจเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ยกเว้นวิธีพิเศษ)  
เช่น อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างทุกขั้นตอน รวมทั้งอ านาจอื่นๆ ในการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
 1. สาธารณสุขอ าเภอ                             ครั้งหนึ่งไม่เกิน       50,000 บาท (เฉพาะเงินบ ารุง) 
 2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน     ครั้งหนึ่งไม่เกิน     500,000 บาท 
 3. อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ครั้งหนึ่งไม่เกิน   1,000,000 บาท 

4. นายอ าเภอ     ครั้งหนึ่งไม่เกิน   5,000,000 บาท 
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ครั้งหนึ่งไม่เกิน   5,000,000 บาท 
6. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   ครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000,000 บาท 

***ค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 4308/2557 ลว. 1 ธ.ค.57*** 
 

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสถานบริการการสาธารณสุข   
มตคิรม. ลงวันที่ 1 พ.ค.55 อนุมัติให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 

ทีใ่ห้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง และมีบ้านพักท่ีทางราชการจัดให้ภายในสถานบริการการสาธารณสุข  
จ่ายค่าไฟฟ้าส าหรับบ้านพักข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยใช้เงินงบประมาณ หรือเงินบ ารุงของ 
สถานบริการสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ข้าราชการ       
     - ระดับอาวุโส ขึ้นไป  ระดับช านาญการ ขึ้นไป  ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และบริหาร  100 ยูนิต   

      - ระดับช านาญงาน   ระดับปฏิบัติการ  80 ยูนิต 
      - ระดับปฏิบัติงาน       60 ยูนิต 
 2. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว     30 ยูนิต 

3. ผู้ป่วยโรคเรื้อน ครอบครัวละ          15 ยูนิต 
หากใช้เกินก าหนด ให้ผู้ใช้เป็นผู้ออกส่วนเกินเอง โดยเริ่มตั้งแต่ 11 ธ.ค.51 

***หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว(ล) 11171  ลว. 2 พ.ค.58*** 
 

 เงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่สถานพยาบาลของรัฐได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 เงินทีส่ถานพยาบาลได้รับจาก สปสช. เข้าข่ายเงินบ ารุง หรือรายรับของสถานพยาบาล ต้องเป็นเงิน 

               ที่เกิดจากการให้บริการรักษา หรือบริการด้านสาธารณสุขอ่ืน แก่ผู้รับบริการ ตามกฎหมายว่าด้วย 
               หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



 การใช้จ่ายเงินดังกล่าว แม้ สปสช. จะระบุประเภทรายจ่ายที่สนับสนุนให้ แต่การก าหนดนั้น มิได้มีผล 
               ให้สถานพยาบาลน าเงินไปใช้ตามที่ สปสช. ก าหนดได้ สถานพยาบาลยังคงต้องปฏิบัติ 
               ตามระเบียบเงินบ ารุง 

***หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0406.3/ว 65  ลว. 29 ก.ค.52*** 
 

 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของลูกจ้างช่ัวคราว ที่จ้างจากเงินบ ารุงของสถานพยาบาล  
 ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุงของสถานพยาบาล) มิใช่ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้าง 

               จากเงินงบประมาณรายจ่าย จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตาม พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  
               จากเงินงบประมาณได้ เว้นแต่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขจะน า พรก.ดังกล่าวไปบังคับใช้โดยอนุโลม 

***หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0502/46397  ลว. 18 ต.ค.37*** 
 หน่วยบริการ สามารถน าเงินบ ารุงไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของลูกจ้างชั่วคราว 

               ที่จ้างจากเงินบ ารุงได้ 
***หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0526.5/1869  ลว. 27 ม.ค.43*** 

 

 ค าสั่งมอบอ านาจอนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การเช่า ขอใช้บริการ และเบิกค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุ   
     โทรศัพท์เคลื่อนที่  

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ี
- เรื่องการเช่า การขอใช้บริการ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยใช้เงินบ ารุงของหน่วยบริการ หรือเงินนอกงบประมาณอ่ืน 
***ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1175/2544  ลว. 5 มิ.ย.44*** 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุร ีมอบอ านาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
- การอนุมัติเบิกจ่าย การท าการเช่าขอใช้บริการ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยใช้เงินบ ารุงของหน่วยบริการ หรือเงินนอกงบประมาณอ่ืน 
***ค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 4308/2557 ลว. 1 ธ.ค.57 ข้อ 8.6 และ ข้อ 8.23*** 

 

 ข้อหารือสิทธิในการได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.)  
     ในระหว่างลาศึกษา  

 กรณขี้าราชการลาศึกษา โดยใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน (วันจันทร์/อังคาร เวลา 08.00–17.00 น.) 
- ให้นับวันลาศึกษาตามจริง 2 วันต่อสัปดาห์ จนครบ 60 วัน  
- ในเดือนที่ยังลาศึกษาไม่ครบ 60 วัน ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทน พ.ต.ส. 

เต็มเดือน 
- ในเดือนทีล่าเกิน 60 วันแล้ว ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทน พ.ต.ส. ตามสัดส่วน

ของจ านวนวันที่มีสิทธิได้รับในเดือนนั้น  
***หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.4/174  ลว. 13 มิ.ย.54*** 

 

 การก าหนดวงเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง 
        

หน่วยบริการ การก าหนดวงเงิน (บาท) 
เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง 

1.สสจ. , สอ. ไม่เกิน  5,000   ไม่เกิน    5  แสน ที่เหลือฝากคลังทั้งจ านวน 
2.โรงพยาบาลชุมชน ไม่เกิน   5 แสน ไม่เกิน   1   ล้าน ที่เหลือฝากคลังทั้งจ านวน 
3.โรงพยาบาลทั่วไป ไม่เกิน   5 แสน ไม่เกิน  1.5  ล้าน ที่เหลือฝากคลังทั้งจ านวน 
4.โรงพยาบาลศูนย์ ไม่เกิน   5 แสน ไม่เกิน  2.5  ล้าน ที่เหลือฝากคลังทั้งจ านวน 



หมายเหตุ สถานีอนามัยที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่ไม่มีธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยตั้งอยู่ ให้เก็บเงินสด 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
 
 

 ก าหนดวงเงินสด และเงินฝากธนาคาร (สสจ. และสอ.) 
       ***หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507/15650  ลว. 16 พ.ค.22*** 

 ก าหนดวงเงินสด  (สสจ. และสอ.)  
       ***หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0507/13070  ลว. 14 เม.ย. 25*** 

 ก าหนดวงเงินสด  (โรงพยาบาลแต่ละระดับ) 
       ***หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506/40501 ลว.  26 ก.ย. 37*** 

 ก าหนดวงเงินฝากธนาคาร และฝากคลัง (สสจ.,สอ. และโรงพยาบาลทุกระดับ) 
       ***หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.9/ว 107  27 ก.ย. 43*** 

 เงินบ ารุงส่วนที่เกินวงเงนิเก็บรักษา ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน ให้ฝากคลังเดือนละ 1 คร้ัง เริ่ม16 มี.ค.44  
       ***หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.9/9683  ลว.  1  มิ.ย.44*** 

 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ (อย่างน้อย 3 คน) 
    สอ. จนท. ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป    :  หน.สอ.ออกค าสั่ง 
     สอ. จนท. 2 + สอ.อ่ืน หรือ สสอ. 1 คน   :  สสอ.ออกค าสั่ง  
 
 

โดย  :  งานการเงินและบัญชี สสจ.ราชบุรี  
โทร. 0 3232 6268 – 71 ต่อ 119-120 


