
หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเส่ียงภัยของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน 
ในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

…………………………………………… 

 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/010816 ลงวันท่ี 11 มีนาคม ๒๕๖๓ 
กรมบัญชีกลางอนุมัติใหกระทรวงสาธารณสุขเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในการ 
เฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขขอทําความตกลงนั้น 

  เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาตอบแทนเสี่ยงภัยของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สอบสวน 
ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไปตามระเบียบการเบิกจายฯ 
และปฏิบัติไดอยางถูกตอง ตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเปนประโยชนตอทางราชการ    
กระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้ 

  1. บุคคลท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเส่ียงภัย เปนผูท่ีไดรับคําสั่งหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
ใหปฏิบัติงานเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราว และ       
ลูกจางจางเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนของหนวยงานนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

  2. ลักษณะการปฏิบัติงาน 
      2.1 การปฏิบัติงาน แบงออกเปน ๔ ลักษณะ ไดแก 
            2.1.1 การเฝาระวังและสอบสวนโรค ณ ดานควบคุมโรค ท่ีกําหนดใหมีการตรวจ    
คัดกรองผูท่ีเดินทางมาจากประเทศในกลุมเสี่ยงท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมถึงการเดินทางเพ่ือติดตาม เฝาระวังผูเดินทางท่ีมาจากประเทศเสี่ยงถึงท่ีพักในประเทศไทย 
           2.1.2 การเฝาระวัง สอบสวนโรคในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
           ๒.๑.๓ การตรวจวินิจฉัย การตรวจยืนยันตัวอยางสิ่งสงตรวจจากผูปวย ผูสัมผัส   
และผูมีประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธีการตางๆ ทางหองปฏิบัติการ 
           2.1.๔ งานดูแลรักษาผูปวยท่ีรับไวในสถานพยาบาล ท่ีเขาเกณฑการสอบสวนโรค (PUI) 
และผูปวยยืนยัน ดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     2.2 การปฏิบัติงานของบุคคลตามขอ 1 ใหการปฏิบัติงานมีลักษณะเปนเวร เปนผลัด  
โดยกําหนดใหผลัดละตองไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง กรณีท่ีปฏิบัติงานไมเต็มผลัดใหไดรับลดลงตามสัดสวน โดยใหคิด
เปนรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงถาไมถึงครึ่งชั่วโมงใหตัดท้ิง ถาถึงครึ่งชั่วโมงใหปดเศษเปน 1 ชั่วโมง 

 3. การเบิกจายคาตอบแทน 
     การเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัย กําหนดตามลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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3.1 คาตอบแทนเส่ียงภัยในการเฝาระวัง สอบสวนโรค ณ ดานควบคุมโรค  
 

ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตรา
คาตอบแทน 

(บาท) 

หลักฐานการเบิกจาย 

1. แพทย/ 
สัตวแพทย 

1. ดําเนินการตรวจคัดกรองผูเดินทางจาก
พ้ืนท่ีเสี่ยง COVID-19 
2. ซักประวัติผูเดินทางท่ีมีอาการสงสัยปวย 
3. เก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
4. ประสานการสงตอผูเดินทางท่ีมีอาการ
สงสัยปวย 
5. ใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูเดินทาง 
6. สรปุรายงานประจําวัน 
7. ควบคุมกํากับความเรียบรอยประจํา 
จุดคัดกรอง 

ผลัดละ 
1,500  

1. คําสั่งใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ตรวจคัดกรองผูเดินทาง ณ      
ดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ 
2. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลใหมา
ปฏิบัติงาน กรณีเปนเจาหนาท่ี
นอกสังกัดกรมควบคุมโรค 
3. ตารางการบันทึกเวลาปฏิบัติ 
งานประจําวัน (แบบฟอรม 1) 
4. หลักฐานการเบิกจาย
คาตอบแทน (แบบฟอรม 2) 
5. หนังสือขออนุมัติเบิกคาตอบแทน 
หมายเหตุ 
1. ปฏิบัติงานท่ีดานควบคุมโรค      
ท้ังในสังกัดและนอกสังกัด     
กรมควบคุมโรค  
2. เบิกคาตอบแทนจาก 
กรมควบคุมโรค  
    2.1 หนวยงานในสวนกลาง 
กองโรคติดตอท่ัวไป จะเปนผูรวบรวม
หลักฐานการเบิกจายตรวจสอบ
ความถูกตองเบื้องตน และจัดสง
กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค 
เพ่ือเบิกจาย 
  2.2 หนวยงานในสวนภูมิภาค 
สคร.1-12 จะเปนผูรวบรวม
หลักฐานการเบิกจาย ตรวจสอบ
ความถูกตอง และดําเนินการเบิก
จายเงิน 

2. พยาบาล/ 
นักวิชาการดาน
การสาธารณสุข/                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
เจาพนักงานดาน 
การสาธารณสุข/
เจาหนาท่ีอ่ืนท่ี
ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงาน      
ณ จุดคัดกรอง 

1. ดําเนินการตรวจคัดกรองผูเดินทางจาก
พ้ืนท่ีเสี่ยง COVID-19 
2. ซักประวัติผูเดินทางท่ีมีอาการสงสัยปวย 
3. สนับสนุนแพทยในการเก็บตัวอยางสง
ตรวจทางหองปฏิบัติการ 
4. ประสานการสงตอผูเดินทางท่ีมีอาการ
สงสัยปวย 
5. ใหคําแนะนําดานสุขภาพแกผูเดินทาง 
6. สรุปรายงานประจําวัน 
7. ควบคุมกํากับความเรียบรอยประจําจุด
คัดกรอง 

ผลัดละ 
1,000 

3. เจาหนาท่ีทีม 
สนับสนุน 

1. ดําเนินการตรวจคัดกรองผูเดินทางจาก
พ้ืนท่ีเสี่ยง COVID-19 
2. ตั้งคา Calibrate Thermoscan ใหมทุกวัน 
3. ควบคุมกํากับการทํางานของเครื่อง 
Thermoscan 
4. ตรวจสอบและบํารุงรักษา Thermoscan 
5. ตรวจสอบความเรยีบรอยของอุปกรณ
ประจําจุดคัดกรอง 
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมคัดกรอง 

ผลัดละ 
1,000 
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ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตรา
คาตอบแทน 

(บาท) 

หลักฐานการเบิกจาย 

4. พนักงาน
บริการ/พนักงาน 
ขับรถยนต 

1. อํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีประจํา
จุดคัดกรอง 
2. กํากับดูแลความสะอาดเรียบรอยและ
จัดการขยะปนเปอน/ติดเชื้อจากจุดคัดกรอง 
3. รับ - สง เจาหนาท่ีเพ่ือสงสิ่งสงตรวจ   
ไปยังหองปฏิบัติการท่ีกําหนด 
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ผลัดละ 
1,000 

หมายเหตุ 
พนักงานขับรถยนตรับ – สง
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีดาน
ควบคุมโรค ใหเบิกคาใชจาย    
ในการเดินทางไปราชการ หรือ    
คาลวงเวลาจากงบประมาณปกติ
ของหนวยงานตนสังกัด 
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3.2 คาตอบแทนเส่ียงภัยในการเฝาระวัง สอบสวนโรค ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง 
 

ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตรา
คาตอบแทน 

(บาท) 

หลักฐานการเบิกจาย 

1. แพทย/ 
สัตวแพทย 

1. ซักประวัติ ตรวจรางกาย สอบสวนโรค
และเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
รวมกับทีมสอบสวนโรค 
2. ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห
สถานการณการระบาดของโรคเบื้องตน 
และตัดสินใจในการดําเนินการตางๆ      
เพ่ือควบคุมสถานการณ 
3. เสนอแนะมาตรการควบคุมปองกันโรค
ในพ้ืนท่ี 
4. ตรวจทานรายงานสอบสวนโรค 

ผลัดละ 
1,500 

1. คําสั่งใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ในการเฝาระวังสอบสวนโรคและ
ควบคุมโรค ดวยโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. หนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการ
เพ่ือการสอบสวนโรคในแตละครั้ง 
3. ตารางการบันทึกเวลาปฏิบัติ 
งานประจําวัน (แบบฟอรม 1) 
4. หลักฐานการเบิกจาย
คาตอบแทนสอบสวนโรค 
(แบบฟอรม 2) 
5. รายงานผลการสอบสวนโรค 
6. หนังสือขออนุมัติเบิกคาตอบแทน 

หมายเหตุ 
1. การนับเวลาการปฏิบัติงาน
เพ่ือเบิกคาตอบแทน ใหนับเฉพาะ
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
(ไมรวมเวลาการเดินทาง) 
2. เบิกคาตอบแทนจาก      
กรมควบคุมโรค 
    2.1 หนวยงานในสวนกลาง        
กองระบาดวิทยา จะเปนผูรวบรวม
หลักฐานการเบิกจาย ตรวจสอบ
ความถูกตองเบื้องตน และจัดสง
กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค 
เพ่ือเบิกจาย 
    2.2 หนวยงานในสวนภูมิภาค 
สคร.1-12 จะเปนผูรวบรวม
หลักฐานการเบิกจาย ตรวจสอบ
ความถูกตอง และดําเนินการเบิก
จายเงิน  

2. พยาบาล/ 
นักวิชาการดาน 
การสาธารณสุข/ 
เจาพนักงานดาน 
การสาธารณสุข 

1. ปฏิบัติงานรวมกับแพทย สัตวแพทย 
ในการซักประวัติผูปวย สอบสวนโรคและ  
เก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
2. คนหาและติดตามผูสัมผัสของผูปวย 
3. คนหาผูปวยเพ่ิมเติม 
4. เก็บตัวอยางของผูปวยเพ่ิมเติมและผูสัมผัส
ของผูปวย 
5. เก็บขอมูล สถิติระบาดวิทยาเพ่ือประเมิน
สถานการณ 
6. ปฏิบัติงานควบคุมโรค เชน การทําลายเชื้อ
และการจัดการขยะติดเชื้อ 
7. เสนอแนะมาตรการควบคุมปองกันโรค   
ในพ้ืนท่ี 
8. จัดทํารายงานสอบสวนโรค 
9. นําตัวอยางวัตถุสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการ
ท่ีกําหนด 

ผลัดละ 
1,000 

3. นักวิทยาศาสตร 
การแพทย/  
นักเทคนิคการแพทย/ 
เจาพนักงานวิทยาศาสตร 
การแพทย 

ออกปฏิบัติงานรวมกับทีมสอบสวนโรค โดย
การเก็บตัวอยางวัตถุสงตรวจ เชน เลือด 
เนื้อเยื่อ น้ําเหลือง น้ําไขสันหลัง ปสสาวะ
อุจจาระ และสารคัดหลั่งตางๆ จากผูปวย 
เพ่ือสงไปยังหองปฏิบัติการท่ีกําหนด 

ผลัดละ 
1,000 
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ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตรา
คาตอบแทน 

(บาท) 

หลักฐานการเบิกจาย 

4. เจาหนาท่ีทีม 
สนับสนุน 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนและอํานวย 
ความสะดวกแกทีมสอบสวนโรค โดยรวม 
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดวย 

ผลัดละ 
1,000 

 

5. พนักงาน 
ขับรถยนต 

1. นําคณะแพทย พยาบาล นักวิชาการ  
ดานสาธารณสุข และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ออกปฏิบัติงานสอบสวนโรคในพ้ืนท่ี 
2. นําตัวอยางวัตถุสงตรวจมาสงยัง
หองปฏิบัติการ 
3. รับตัวผูปวย (รวมถึงผูปวยท่ีเขาเกณฑ
สอบสวนโรค) และผูสัมผัส นําสงจาก
สถานท่ีรับแจง ไปยังสถานพยาบาลหรือ
สถานท่ีท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
4. ดําเนินการทําลายเชื้อบนยานพาหนะ
หลังออกปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค 

ผลัดละ 
1,000 
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3.3 การตรวจวินิจฉัย ตรวจยืนยันตัวอยางส่ิงสงตรวจจากผูปวย ผูสัมผัส และผูมีประวัติเส่ียงตอ
การติดเช้ือ ดวยวิธีการตางๆ ทางหองปฏิบัติการ 

 

ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน 
อัตรา

คาตอบแทน 
(บาท) 

หลักฐานการเบิกจาย 

๑. นักเทคนิค
การแพทย/
นักวิทยาศาสตร
การแพทย 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัตงิานตรวจวินิจฉัย และตรวจยืนยัน 
ตัวอยางสิ่งสงตรวจจากผูปวย ผูสัมผัส       
ผูมีประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อ ดวยวิธีการตางๆ     
ทางหองปฏิบัติการ (ตรวจหาสารพันธุกรรม 
แอนติเจน แอนติบอดี จีโนมเชื้อ)  
๒. สรุปรายงานผลการตรวจวินิจฉัย ผลการตรวจ
ยืนยันทางหองปฏิบัติการ 
๓. วิเคราะหผลการตรวจ เพ่ือเปนขอมูล
สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการของประเทศ 

ผลัดละ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑. คําสั่งมอบหมายใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานในการควบคุมโรคฯ 
๒. ตารางบันทึกเวลาการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับเจาหนาท่ี 
๓. หลักฐานการจายเงินคาตอบแทน
เสี่ยงภัยของเจาหนาท่ีฯ 
๔. หนังสือขออนุมัติเบิก
คาตอบแทนฯ 
หมายเหตุ 
1. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานใน ๑ ผลัด 
ประกอบดวย นักเทคนิคการแพทย 
นักวิทยาศาสตรการแพทย ไมเกิน 
๒ คน และเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ไมเกิน 
๒ คน 
2. การเบิกจายใหหนวยงาน    
ในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ตรวจสอบหลักฐานตาง  ๆกอนสงเบิก  
    - หนวยงานในสวนกลาง  
เบิกท่ีฝายคลัง สํานักงาน
เลขานุการกรม  
    - ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
เบิกท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทย   
นั้นๆ  

๒. นักวิทยาศาสตร
การแพทย/        
นักเทคนิคการแพทย/          
เจาพนักงาน
วิทยาศาสตร
การแพทย/          
เจาพนักงานธุรการ 
/พนักงานขับรถ 

๑. ปฏิบัติงานสนับสนุนการรับตัวอยาง  
และตรวจสอบคุณภาพตัวอยาง  
    ๑.๑ รับตัวอยางสิ่งสงตรวจจากผูปวย   
ผูสัมผัส ผูมีประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อ    
จากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในพ้ืนท่ี 
หรือจากสนามบิน สถานีขนสง สถานีรถไฟ 
และนําสงหองปฏิบัติการตามแนวทางและ
พ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
    ๑.๒ ตรวจสอบคุณภาพตัวอยาง      
ออกรหัสตัวอยาง ลงระบบสารสนเทศ (LIS) 
และนําสงหองปฏิบัติการ 
    ๑.๓ จัดสงรายงานผลใหกับหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของ 

ผลัดละ 
๑,๐๐๐ 
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3.4 คาตอบแทนเส่ียงภัยในการรักษาพยาบาลผูปวยและการดูแลผูสัมผัสในสถานพยาบาล และ
สถานท่ีท่ีกําหนดใหเปนสถานท่ีกักกันผูสัมผัส 

 

ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน 
อัตรา

คาตอบแทน 
(บาท) 

หลักฐานการเบิกจาย 

1. แพทย  ตรวจ วินิจฉัย รักษา ทําหัตถการผูปวยท่ีรับ
ไวในสถานพยาบาลท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรค
และผูปวยยืนยันดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

ผลัดละ 
1,500 

1. คําสั่ง/หนังสืออนุมัติให
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดูแลรักษาผูปวย 
2. ตารางการปฏิบัติงานโดยระบุ 
ชื่อ ตําแหนง เวลาปฏิบัติงาน 
3. หลักฐานการลงลายมือชื่อ
ปฏิบัติงาน 
4. หลักฐานการเบิกจายคาตอบแทน 
5. หนังสือขออนุมัติเบิกคาตอบแทน 
หมายเหตุ 
การเบิกจายเงิน ใหจัดสงเอกสาร
หลักฐานเพ่ือตรวจสอบและขอ
เบิกจายเงินคาตอบแทนฯ ดังนี้ 
1. หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     
ใหสงเบิกท่ีหนวยเบิกจาย 
2. หนวยงานในสังกัด    
กรมการแพทย ใหสงหนวยเบิกจาย  
3. หนวยงานในสังกัด        
กรมควบคุมโรค                   
ใหสงเอกสารท่ีกองบรหิารการคลัง      
กรมควบคุมโรค  
4. หนวยงานอ่ืนๆ           
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข           
ใหสงเอกสารท่ี                  
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน         
เพ่ือรวบรวมและสงเบิกท่ี      
กองบริหารการคลัง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. พยาบาล/
นักวิชาการดาน   
การสาธารณสุข/ 
เจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ใหการพยาบาล ดูแล ติดตาม แนะนําอาการ
ผูปวยตามแผนการรักษา   

ผลัดละ 
1,000 

3. นักวิทยาศาสตร
การแพทย/        
นักเทคนิคการแพทย/        
นักรังสีการแพทย      

1. ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจ
ตัวอยางสิ่งสงตรวจของผูปวย 
2. วิเคราะหและรายงานผลการตรวจ 
3. ปฏิบัติงานในการเอกซเรยผูปวยและ 
ชวยทําหัตถการ ตรวจพิเศษอ่ืน ๆ  

ผลัดละ 
1,000 

4. เจาพนักงาน
เทคนิคและอ่ืน ๆ  

1. เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในการเอ็กซเรยผูปวย 
2. เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน เก็บตัวอยางวัตถุ
สงตรวจ เชน เลือด น้ําเหลือง สารคัดหลั่ง 
ตางๆ จากผูปวย เพ่ือสงตรวจ 

ผลัดละ 
1,000 

5. เจาหนาท่ี
สนับสนุน  

1. สนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่อง
อุปโภคบริโภคแกเจาหนาท่ีและผูปวยฯ 
2. จัดการขยะติดเชื้อ 
3. จัดการผาเปอน 
4. จัดการทําความสะอาด ฆาเชื้อเครื่องมือ
แพทยใหพรอมใชงาน ดานชันสตูรศพ 
5. เวรเปล 
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ผลัดละ 
1,000 

6. พนักงานขับรถ 1. รับ-สงผูปวย / ผูมีประวัติเสี่ยงตอการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
มายังสถานพยาบาลท่ีกําหนด 
2. รับ - สงวัตถุสิ่งตรวจไปยังหองปฏิบัติการ
ตางๆ ท่ีกําหนด 

ผลัดละ 
1,000 



-8- 
 

 4. หลักเกณฑนี้ใหถือใชต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2563 เปนตนไป จนกวาสถานการณ   
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะยุติลง 


