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ร่างคู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ประเภทพั ฒ นาและปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ประเภทศึ ก ษาวิ จั ย และประเมิ น ผล
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บทนา
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภารกิ จ ตามมาตรา 5 และมาตรา 9 (4) ของพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว และเพื่ อ ให้
การดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และภารกิจดังกล่าว
คณะกรรมการ สสส. จึงได้ออกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จั ดสรรเงิน เพื่อการดาเนิน งานสร้างเสริ มสุขภาพ พ.ศ. 2562 เพื่อกาหนดกลไกการพัฒ นาและจัดทาแผน
การดาเนินงานของ สสส. ที่เปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
ตลอดจนกาหนดกระบวนการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์และภารกิจ ของ สสส. และคณะกรรมการ สสส. ยังออกระเบียบกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
คู่มือการบริ ห ารจั ดการโครงการสร้างเสริมสุ ขภาพฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ ใช้เป็นเอกสารสร้างเสริม
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ สสส. ภาคีที่ขอรับทุน และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และใช้เป็นคู่มือสาหรับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับ
ภาคีที่ได้จัดทาสั ญญารั บ ทุน กับ สสส. โดยคู่มือฉบับนี้ ได้ส รุป แนวคิดและหลั กการส าคัญในการสร้างเสริม
สุขภาพของ สสส. รวมทั้งได้รวบรวมสาระสาคัญของระเบียบ คู่มือ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ แนะนา
สสส. ส่วนที่ 2 คือ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ ส่วนที่ 3 คือ แนวทางการสนับสนุนทุนและบริห าร
จัดการโครงการย่อย และส่วนที่ 4 มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับทุน
สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพฉบับนี้จะเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ ภาคี ที่ ข อรั บ ทุ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และ
ยินดีรับฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
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ส่วนที่ 1 แนะนำ สสส.
1.1 กำเนิดแนวคิดและกำรจัดตั้งองค์กร สสส.
1.1.1 กำเนิดแนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ1
แม้คำว่ำ “กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ขภำพ”(Health Promotion) จะเกิดขึ้นมำกว่ ำ 3 ทศวรรษ
แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ำใจผิดว่ำ “กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” มีควำมหมำยเช่นเดียวกับคำว่ำ “สุขศึกษำ”
(Health Education) ซึ่งในควำมหมำยที่แท้จริง “สุ ขศึกษำ” เป็นเพียงกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำทักษะ
ส่วนบุคคลอันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลำยองค์ประกอบสำคัญของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
แนวคิ ด และหลั ก กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ ได้ เ ริ่ ม ก่ อ ตั ว ขึ้ น อย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรมครั้ ง แรกใน
กำรประชุมนำนำชำติ เรื่ อง “กำรสร้ ำงเสริมสุ ขภำพ” ที่จัดขึ้นโดยองค์กำรอนำมัยโลก ณ กรุงออตตำวำ
ประเทศแคนำดำ ระหว่ำงวัน ที่ 17 - 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2529 ซึ่งกำรประชุมครั้งนี้ได้ มีก ำรประกำศ
“กฎบัตรออตตำวำเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” (the Ottawa charter for health promotion) ซึ่งถือ
เป็นหลักกำรดำเนินกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ภำคีสมำชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทำงขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนสร้ำง
เสริมสุขภำพในประเทศของตน โดยได้ระบุถึงควำมหมำยและองค์ประกอบของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ดังนี้

(ก)

ควำมหมำยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ เป็ น กระบวนกำรที่ เ อื้ อ อ ำนวยให้ ป ระชำชนมี โ อกำสเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมและปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภำพของตนเอง ซึ่งกำรจะเข้ำถึงสภำวะ
ที่สมบูรณ์ (well being) ทั้งกำย จิต และสังคมนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสำมำรถระบุถึงสิ่งที่ต้องกำรบรรลุ
และสำมำรถที่จะบรรลุในสิ่งที่ต้องกำรได้ รวมถึงสำมำรถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ “สุขภำพ (health)” จึงมิได้มีเป้ำหมำยเพียงเพื่อกำรดำรงชีวิตอยู่ แต่จะต้องเป็น
แหล่งประโยชน์ของทุกวันที่เรำดำเนินชีวิต สุขภำพจึ งเป็นแนวคิดด้ำนบวกที่มุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทำงสังคม
และแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงศักยภำพทำงกำยของบุคคล

(ข)

องค์ประกอบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นกระบวนกำรที่ ต้องใช้หลักกำรต่อไปนี้ในกำรดำเนินกำร
ในทุกระยะของกำรวำงแผน กำรดำเนินกิจกรรม และกำรประเมินผลกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ
(1) กำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพ (building healthy policy) เป็น
กำรทำให้สุขภำพเป็นวำระของผู้กำหนดนโยบำยในทุกภำคส่วนและทุกระดับ เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบำยยอมรับ
ว่ำตนเองมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อเรื่องสุขภำพและตระหนักถึงผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดจำกกำรตัดสินใจ
เชิงนโยบำยในทุกเรื่อง โดยนโยบำยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพมีรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรออก
กฎหมำย กำรใช้มำตรกำรทำงภำษี กำรปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นต้น โดยนโยบำยเหล่ำนี้จะมีส่วนสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และนำไปสู่สังคมสุขภำวะ

1 ศึ ก ษำเพิ่ ม เติ ม จำกหนั ง สื อ ตี พิ ม พ์ ภ ำยใต้ โ ครงกำรสวั ส ดิ ก ำรวิ ช ำกำร

สถำบั น พระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข
ในชื่อเรื่องพัฒนำกำรสำคัญของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ : รำยงำนกำรประชุมระดับโลกเรื่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
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(2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพ (supportive environment) เป็น
หลักกำรและเป้ำหมำยทั้งในระดับชำติ จังหวัด ตำบล หรือแม้แต่ในระดับชุมชน เพรำะคนกับสิ่งแวดล้อม
มีควำมเกี่ยวพันกันจนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ ดังนั้น กำรรักษำสภำพแวดล้อมในธรรมชำติ รวมถึง
กำรพัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินชีวิตของผู้คน ควรได้รับกำรเน้นย้ำและถือเป็น
ควำมรับผิดชอบของทุกภำคส่วนและทุกคนบนโลกใบนี้ อีกทั้งกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพจำกกิจกรรม
กำรพัฒนำขนำดใหญ่ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันของสุขภำพที่ดี
(3) กำรเสริ มสร้ ำ งขีดควำมสำมำรถของชุ ม ชนให้เ ข้มแข็ ง (Strengthening
community action) เป็นกำรดึงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์และทุนทำงสังคมที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อนำมำ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึงกำรพัฒนำระบบและกลไกรัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้มีควำมยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งในกำรพัฒนำชุมชนร่วมกั น ทั้งนี้ หัวใจสำคัญ
ของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนก็คือ “กำรเสริมสร้ำงพลังอำนำจ” (empower) ให้กับชุมชนและทำให้
ชุมชนมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและสำมำรถควบคุมกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ในชุมชน ตลอดจนกำหนดอนำคต
ของตนเองได้
(4) กำรพัฒนำทักษะส่วนบุคคล (personal skill) เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประชำชน
แต่ ล ะคนมี ค วำมสำมำรถในกำรควบคุ ม ดู แ ลสุ ข ภำพของตนเองและสิ่ ง แวดล้ อ ม และสำมำรถตั ด สิ น ใจ
เลื อกกระทำกำรใดๆ ที่ส่ งผลดีต่อสุ ขภำพได้ ซึ่งอำจดำเนิ น กำรด้ว ยกำรให้ ข้ อ มูล กำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนสุขภำพ กำรพัฒนำทักษะชีวิต หรือกำรเพิ่มกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้อื่นๆ ที่ช่วยสร้ำงทักษะในกำรดูแล
สุขภำพเฉพำะด้ำน เพื่อเปิดโอกำสให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
ในทุกช่วงชีวิต โดยควรสร้ำงโอกำสในกำรทำสิ่งเหล่ำนี้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ที่บ้ำน ที่ทำงำน และในชุมชน
(5) กำรปรั บเปลี่ยนระบบบริ กำรสุขภำพให้หนุน เสริ มกำรสร้ ำ งเสริ มสุขภำพ
(re-orienting health care services) เป็ น บทบำทที่ ทุ ก ภำคส่ ว นต้ อ งท ำงำนร่ ว มกั น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
ภำคส่วนที่ให้บริกำรสุขภำพต้องปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรทำงำนมำสู่แนวทำงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ไม่ใช่ให้
กำรดูแลรักษำเมื่อเจ็บป่วยเท่ำนั้น แต่ต้องตอบสนองต่อภำรกิจเชิงรุกในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ที่นับวันจะมี
ควำมละเอียดอ่อนและมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น โดยกำรทำงำนของหน่วยบริกำรสุขภำพต้องให้กำรสนับสนุน
แนวคิดริเริ่มของบุคคลและชุมชนที่ต้องกำรมีสุขภำพที่ดี และผู้กำหนดนโยบำยต้องเปิดโอกำสและสนับสนุนให้
ภำคส่ ว นที่ ดู แ ลสุ ข ภำพได้ ส ร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ในกำรท ำงำนกั บ ภำคส่ ว นอื่ น ๆ เช่ น ภำคประชำสั ง คม
ภำคกำรเมือง ภำคเศรษฐกิจ รวมทั้งภำคสิ่งแวดล้อมทำงสุขภำพมำกยิ่งขึ้น

1.1.2 กำรขับเคลื่อนกำรจัดตั้งองค์กร สสส.2
นับตั้งแต่ประเทศไทยตอบรับแนวคิดเรื่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ก็มีกำรหยิบยกเรื่องโครงสร้ำง
บทบำท ภำรกิ จ ฯลฯ ขององค์ ก รที่ จ ะท ำให้ เ กิ ด กระบวนกำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพดั ง กล่ ำ วมำอภิป รำยกัน
เป็นระยะ แต่กำรศึกษำและถกเถียงเรื่องนี้ยังอยู่ในวงแคบและยังไม่มีกระบวนกำรแปรแนวคิดไปสู่รูปธรรม
อย่ำงจริงจัง จนกระทั่งมีแกนนำที่เป็นบุคลำกรระดับสูงในวงกำรสำธำรณสุขที่เห็นควำมสำคัญในเรื่องนี้และ
วำงแผนขับเคลื่อนกำรจัดตั้งองค์กรกันอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ประกิต วำทีสำธกกิจ
และ นำยแพทย์สุภกร บัวสำย ที่ถือเป็นแกนนำคนสำคัญของคณะทำงำนที่มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้มีกำรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใหม่นี้อย่ำงต่อเนื่อง
2 ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือตีพิมพ์โดย สสส. ในชื่อเรื่องกำเนิดกองทุน สสส.
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องค์กำรอนำมัยโลก ในฐำนะพันธมิตรของประเทศไทยและองค์กำรระดับโลกที่จุดกระแส
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ได้ให้กำรสนับสนุนและประสำนงำนกับคณะทำงำนของประเทศไทยอย่ำงใกล้ชิด ทั้งให้
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงชุดควำมรู้ กำรนำเสนอควำมคิดและข้อมูล กำรให้ทุนดูงำน กำรจัดประชุมนำนำชำติ
และกำรเข้ำพบผู้กำหนดนโยบำยฝ่ำยไทย เพื่อนำเสนอและสนับสนุนข้อเรียกร้องของแกนนำฝ่ำยไทย รวมถึง
กำรแนะน ำให้ ศึกษำแนวทำง “กำรจั ด เก็บภำษีบำป” เพื่อนำมำทำงำนสร้ำงเสริมสุ ขภำพหรือที่เรียกว่ำ
“earmarked tax” จำกตัวอย่ำงกำรก่อตั้ง “VicHealth” (Victorian Health Promotion Foundation)
ที่จัดตั้งโดยกฎหมำย tobacco act 1987 ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดยเสนอแนะให้นำมำปรับใช้
ในกำรจัดตั้งองค์กรสร้ำงเสริมสุขภำพในประเทศไทย และจำกประสบกำรณ์ของ VicHealth ที่ประสบปัญหำ
ภำยหลังจำกก่อตั้งได้ไม่นำน ก็ได้ถูกตัดงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกภำษีบำป แสดงให้เห็น ถึงควำมจำเป็นที่
ต้อง “ผูกพันภำษีบำปกับองค์กรสร้ำงเสริมสุขภำพ” เพื่อให้มีเงินสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ยั่งยืน
กำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดองค์กร สสส. ใช้เวลำยำวนำนถึง 8 ปีเต็ม โดยต้องหลอมรวม
พันธมิตรแบบไม่เลือกฝักฝ่ ำย ทั้งนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร นักพัฒนำ นักวิชำกำร นักกฎหมำย สื่อมวลชน
นักกำรสำธำรณสุข ฯลฯ และดำเนินกำรโดยใช้องค์ควำมรู้และข้อมูลมำช่วยสนับสนุนและนำทำง ในทุก
ขั้ น ตอน จนท้ ำ ยที่ สุ ด สำมำรถฟั น ฝ่ ำ อุ ป สรรคและถื อ ก ำเนิ ด มำเป็ น “หน่ ว ยงำนของรั ฐ ” ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ พ.ศ. 2544 โดยมี ร ำยได้ ห ลั ก จำก
“เงินบำรุงกองทุน” ที่จัดเก็บจำกผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำและกฎหมำยว่ำด้วยยำสูบในอัตรำ
ร้ อยละ 2 ของภำษีที่จั ดเก็บ โดยใช้ร ะบบกำรจัดเก็บภำษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (earmarked tax) ที่มี
ลักษณะเป็นกำร “จัดเก็บเพิ่มจำกภำษีปกติ ” (surcharge tax) ไม่ใช่กำรแบ่งมำจำกภำษีสรรพสำมิตที่รัฐ
จัดเก็บเข้ำคลัง และได้กำหนดวัตถุประสงค์ ของ สสส. 3 ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนินกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมกฎบัตรออตตำวำ ดังนี้
(1)

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุ ขภำพในประชำกรทุกวัยตำมนโยบำยสุ ขภำพ

แห่งชำติ
(2) สร้ำงควำมตระหนักเรื่องพฤติกรรมกำรเสี่ยงจำกกำรบริโภคสุรำ ยำสูบ สำรหรือสิ่งอื่น
ที่ทำลำยสุขภำพ และสร้ำงควำมเชื่อในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่ประชำชนทุกระดับ
(3) สนั บ สนุ น กำรรณรงค์ ใ ห้ ล ดบริ โ ภคสุ ร ำ ยำสู บ หรื อ สำรหรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ ท ำลำยสุ ขภำพ
ตลอดจนให้ประชำชนได้รับรู้ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(4) ศึ ก ษำวิ จั ย หรื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรศึ ก ษำวิ จั ย ฝึ ก อบรม หรื อ ด ำเนิ น กำรให้ มี
กำรประชุมเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
(5) พัฒนำควำมสำมำรถของชุมชนในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน
องค์กรสำธำรณะประโยชน์ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(6) สนั บ สนุ น กำรรณรงค์กำรสร้ำงเสริมสุขภำพผ่ ำนกิจกรรมต่ำงๆ ในลั กษณะที่เป็นสื่ อ
เพื่อให้ประชำชนสร้ำงเสริมสุขภำพให้แข็งแรง ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และลดบริโภคสุรำ ยำสูบ หรือสำร
หรือสิ่งอื่นที่ทำลำยสุขภำพ

3

อ้ำงอิงจำกมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544
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1.1.3 รูปแบบกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส.4
สสส. เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพำะที่แตกต่ำงจำกองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ทำให้
ในระยะเริ่มแรกของกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส. ไม่มีรูปแบบหรือตัวอย่ำงจำกองค์กรอื่นๆ
ที่สำมำรถนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรทำงำนได้โดยตรง ในปี พ.ศ. 2555 สสส. จึงได้พัฒนำรูปแบบกำรทำงำน
สร้ำงเสริมสุขภำพจำกกฎบัตรออตตำวำมำเป็น แบบเฉพำะของตนเอง โดยกำรประยุกต์จำกตัวแบบกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพของกรีนและโทน (Green and Tone, 2012) ซึ่งใช้หลักของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกฎบัตร
ออตตำวำเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเป็นพื้นฐำน ซึ่ง สำมำรถแสดงองค์ประกอบต่ำงๆ และควำมสัมพันธ์ของ
กำรดำเนินมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรมีสุขภำพหรือสุขภำวะที่ดีของประชำชน ได้ดังภำพ

ภำพที่ 1 : ต้นแบบกำรทำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส. (Thaihealth Working Model)
จำกแผนภำพจะเห็นว่ำ “สุขภำพที่ดีของประชำชน” เป็นเป้ำหมำยหลักของกำรทำงำนสร้ำง
เสริมสุขภำพ (อยู่ตรงกลำงของภำพ) เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของบุคคล ควบคู่กับ
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนกำรทำงำนของหลำยภำค
ส่วน ทั้งกำรขับเคลื่อนให้เกิดนโยบำยสำธำรณะที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะ กำรปรับระบบบริกำรสังคมและ
ระบบบริกำรสุขภำพให้สอดคล้องกับปรัชญำกำรทำงำนแบบ “สร้ำงนำซ่อม” (ทำงำนเชิงรุกไปที่ต้นเหตุของ
ปัญหำ) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลและชุมชนเพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน โดยใช้
มำตรกำรสื่อสำรรณรงค์ที่ใช้องค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดเพื่อสังคมช่วยชี้แนะและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำม
เข้ำใจ และสร้ำงแรงสนับสนุน กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ทำให้เกิดกำรยอมรับในกำรกำหนดนโยบำยหรือออก
กฎหมำยที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อกำรมีสุขภำพดีของประชำชนใน
ท้ำยที่สุด
4

ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือตีพิมพ์โดย สสส. ในชื่อเรื่องรู้จักและเข้ำใจ ThaiHealth Working Model
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1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรของ สสส.
1.2.1 กำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินกิจกำรของ สสส.
พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 กำหนดให้ สสส. อยู่ภำยใต้
กำรควบคุมดูแลของ “คณะกรรมกำร สสส.” ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นรองประธำน
กรรมกำรคนที่สอง กรรมกำรโดยตำแหน่งที่มำจำกตัวแทนของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ จำนวน 8 คน และมีผู้จัดกำร
สสส. เป็ น กรรมกำรและเลขำนุ ก ำร โดยคณะกรรมกำร สสส. จะท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรก ำหนดนโยบำยใน
กำรดำเนินงำน ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรดำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และออกข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรกิจกำรของ สสส. ตลอดจนกำกับดูแลให้ สสส. จัดทำ
รำยงำนประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ เพื่อพิจำรณำเป็นประจำทุกปี
ในกำรควบคุมกำรดำเนินกิจกำรของ สสส. ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ สสส. นั้น นอกจำก
คณะกรรมกำร สสส. จะปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ดั ง กล่ ำ วด้ ว ยตนเองแล้ ว คณะกรรมกำร สสส. ยั ง มี ก ำรแต่ ง ตั้ ง
“คณะอนุกรรมกำร” เพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำร สสส. มอบหมำยด้วย ทั้งนี้
ในอดีตที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำร สสส. ได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทั้งในลักษณะที่เป็นกำรปฏิบัติภำรกิจ
เป็นครั้งครำวและคณะอนุกรรมกำรที่มีภำรกิจเฉพำะด้ำนตำมที่คณะกรรมกำร สสส. มอบหมำย โดยเฉพำะ
“คณะกรรมกำรบริหำรแผน” ซึ่งถือเป็นคณะอนุกรรมกำรที่มีบทบำทสำคัญในกำรขับเคลื่อน ผลักดัน และ
กำกับติดตำมกำรทำงำนภำยใต้แผนต่ำงๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1.2.2 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของ สสส.
พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 กำหนดให้มี “ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน” ทำหน้ำที่ติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนภำยในของ สสส. เกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชี กำรพัสดุ
และทรัพย์สิน และกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของ สสส. โดยอยู่ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะอนุกรรมกำร
กำกับดูแลกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรตรวจสอบ
ภำยในของกองทุ น สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ พ.ศ. 2559 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และยั ง ก ำหนดให้
“สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน” หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมกำร สสส. แต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ทำหน้ำที่สอบบัญชีและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน และทรัพย์สิน ของ สสส.
เป็นประจำทุกปี อีกทั้งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ยังกำหนดให้มี
“คณะกรรมกำรประเมินผล” ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดยกำรเสนอแนะของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง แต่งตั้ง
จำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน กำรสร้ำงเสริมสุ ขภำพ และกำรประเมิ นผล
เพื่อทำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของ สสส. ทั้งในระดับนโยบำยและกำรกำหนด
กิจกรรมของ สสส.
นอกจำกนี้ สสส. ยั ง ต้ อ งถู ก ติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลโดยกลไกที่ จั ด ตั้ ง ตำม
พระรำชบัญญัติเฉพำะเช่นเดียวกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอื่นของรัฐ เช่น คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
บริหำรทุนหมุนเวียนตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และคณะกรรมกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) เป็นต้น
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สภำผู้แทนรำษฎร

ภำพที่ 2 : โครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรของ สสส.

1.2.3 กำรจัดแบ่งส่วนงำนภำยใน สสส.5
คณะกรรมกำร สสส. ได้จัดแบ่งส่วนงำนภำยใน สสส. เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

(ก)

หน่วยงำนด้ำนกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของ สสส.

(1) ส ำนั ก สนั บ สนุ น กำรควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก (ส ำนั ก 1) มี ภ ำรกิ จ หลั ก ใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ และสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสำรเสพติด
(2) สำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ (สำนัก 2) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ
(3) สำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชน (สำนัก 3) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะชุมชน

5

อ้ำงอิงจำกระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและกำรบริหำรงำนภำยในสำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2563
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(4) สำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (สำนัก 4) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว
(5) สำนักสร้ำงเสริมวิถีชีวิตสุขภำวะ (สำนัก 5) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมกิจกรรมทำงกำย และอำหำรเพื่อสุขภำวะ
(6) ส ำนั กสร้ ำงสรรค์โ อกำส (ส ำนัก 6) มีภ ำรกิจหลั ก ในกำรบริห ำรจัด กำรงำน
เกี่ยวกับกำรสนับสนุนโครงกำรเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
(7) สำนักสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสุขภำพ (สำนัก 7) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำร
จัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผ่ำนระบบบริกำรสุขภำพ
(8) สำนักสนับสนุนสุขภำวะองค์กร (สำนัก 8) มีภำรกิจหลักในกำรบริกำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะในองค์กร
(9) ส ำนั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภำวะประชำกรกลุ่ ม เฉพำะ (ส ำนั ก 9) มี ภ ำรกิ จ หลั ก ใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ
(10) สำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสั งคม (สำนัก 10) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนและปัจจัยเสี่ยงทำงสังคม
(11) สำนักสร้ำงเสริมระบบสื่อและสุขภำวะทำงปัญญำ (สำนัก 11) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับงำนระบบสื่อและวิถีสุขภำวะทำงปัญญำ
(12) สำนักพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ (สำนัก สนย.) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำร
จัดกำรงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ แผน งบประมำณ และสมรรถนะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรประสำนกำร
ปฏิบัติของแผนหลักลงสู่แผนย่อยของหน่วยปฏิบัติ ตลอดจนบริหำรจัดกำรงำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์และงำน
พัฒนำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน
(13) ส ำนั กพัฒ นำภำคีสั มพันธ์และวิเทศสั มพันธ์ (ส ำนัก สภส.) มีภ ำรกิจหลั กใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำภำคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และงำนพัฒนำระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ
(14) สำนักสื่อสำรกำรตลำดเพื่อสังคม มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนสื่อสำร
กำรตลำดเพื่อสังคม (รวมถึงกำรจัดหำพัสดุในกำรรณรงค์ สื่อสำร และประชำสัมพันธ์ประเด็นกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ) และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนสื่อสำรกำรตลำดเพื่อสังคมของส่วนงำนต่ำงๆ
(15) สำนักวิชำกำรและนวัตกรรม (สำนัก สวน.) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยกลำงและกำรจัดกำรควำมรู้และฐำนข้อมูล และงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของกองทุน งำนบริหำร
จัดกำรและขับเคลื่อนงำนพิเศษตำมนโยบำยของผู้จัดกำร ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำนวัตกรรมใน
กำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนต่ำงๆ
(16) ศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำร
ดำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ

-7-

(ข)

หน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน สสส.

(1) ฝ่ำยอำนวยกำร มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนอำนวยกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรกองทุน งำนกฎหมำย งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรจัดกำรพัสดุ งำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป
ตลอดจนงำนบริหำรจัดกำรอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ
(2) ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของกองทุนและภำคีเครือข่ำย
(3) ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร มีภำรกิจหลักในกำรดูแลภำพลั กษณ์ของ สสส. เผยแพร่
ข้อมูลและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงำนและกิจกรรมของ สสส. ทั้งภำยในและภำยนอก สสส. ตลอดจนพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำง สสส. กับเครือข่ำยสื่อมวลชนและภำคีสร้ำงเสริมสุขภำพ
(4) ฝ่ ำยบริ ห ำรงำนบุคคล มีภ ำรกิจหลั กในกำรบริห ำรจัดกำรและพัฒ นำระบบ
บริ ห ำรงำนบุ ค คล และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล กำรประเมิ น บุ ค ลำกร และกำรพั ฒ นำ
สมรรถนะบุคลำกรของ สสส.
(5) ฝ่ ำ ยบั ญ ชี แ ละกำรเงิ น มี ภ ำรกิ จ หลั ก ในกำรพั ฒ นำและด ำเนิน กำรเกี่ ย วกับ
กำรเงิน กำรบัญชี กำรรับและเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรควบคุมภำยในด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรบัญชี
ของ สสส. ตลอดจนพัฒนำและสนับสนุนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรตรวจสอบแผนงำน ชุดโครงกำร หรือ
โครงกำร
(6) ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำระบบ
ติดตำมและประเมินผล แผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนติดตำม
และประเมินผลแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร

(ค)

หน่วยงำนลักษณะพิเศษ6

(1) สถำบั น กำรเรียนรู้กำรสร้ำ งเสริ มสุ ขภำพ มีภ ำรกิจหลั กในกำรส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยกำรสนับสนุนและดำเนินกำรฝึกอบรม
จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลด้ำนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ
(2) สถำบั น กำรเรี ย นรู้ ก ำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพมี ภ ำรกิ จ หลั ก ในกำรส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน
โดยกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม สื่อกำรเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์สุขภำวะที่เหมำะสมกับ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย

6

“หน่วยงำนลักษณะพิเศษ” หมำยถึง ส่วนงำนภำยในสำนักงำน สสส. ที่มีระเบียบจัดตั้งโดยเฉพำะและจะทำหน้ำที่ให้บริกำร
หรือปฏิบัติภำรกิจด้วยตนเอง โดยอำจมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผู้รับบริกำร แต่จะไม่มุ่งแสวงหำกำไรเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบัน
มีอยู่จำนวน 2 หน่วยงำน และในอนำคตอำจมีกำรจัดตั้งเพิ่มขึ้น
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1.3 แนวทำงกำรดำเนินงำนของ สสส.
1.3.1 วิสัยทัศน์7
“ทุกคนบนแผ่นดินไทย
ั
มีขด
ี ความสามารถ สงคม
สงิ่ แวดล้อม
้ ต่อสุขภาวะ”
ทีเ่ อือ
หมำยถึ ง ทุ ก คนที่ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่ บ นผื น แผ่ น ดิ น ไทย ไม่ แ บ่ ง แยกเชื้ อ ชำติ สั ญ ชำติ สถำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ล้วนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่จะดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภำวะที่ดี
ทั้งนี้ สังคมไทยและสภำพแวดล้ อม ทั้งทำงกำยภำพ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และระบบสุขภำพ
โดยรวมของไทย จะต้องเอื้อและสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภำวะดีโดยถ้วนหน้ำ

1.3.2 พันธกิจ
สสส. ได้กำหนดพันธกิจภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ทีส่ อดคล้องกับวิสัยทัศน์ ดังนี้

“จุดประกาย
บุคคลและ
องค์กรทุกภาคสว่ น

กระตุน
้
สาน
เสริมพล ัง

ั
ให้มข
ี ด
ี ความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสงคม
้ ต่อการมีสข
ทีเ่ อือ
ุ ภาวะ”
1.3.3 ยุทธศำสตร์
ยุ ท ธศำสตร์ “ไตรพลั ง ” ประกอบด้ ว ย พลั ง ปั ญ ญำ พลั ง ทำงสั ง คม และพลั ง นโยบำย
เป็นยุทธ์ศำสตร์หลักที่ สสส. ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหำสุขภำวะที่ยำกและสำคัญใน
สังคมไทยอย่ำงได้ผลตลอดมำ และ สสส. ยังคงใช้ยุทธศำสตร์นี้เป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรขับเคลื่อนกำรทำงำน
ต่อไป โดย สสส. เป็นกลไกที่จะช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงของพลังทั้งสำม

7 อ้ำงอิงจำกเอกสำรทิศทำง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ระยะ

10 ปี (2555 - 2564) ทั้งนี้ สสส. จะมีกำรทบทวนและจัดทำ
เอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุนฉบับใหม่ทุก 10 ปี ดังนั้น วิสัยทัศน์และพันธกิจอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมทุก 10 ปี
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ไ
ต
ร
พ
ลั
ง
ภำพที่ 3 : ยุทธศำสตร์ไตรพลัง
จำกภำพจะเห็นว่ำ กำรขับเคลื่อนภำรกิจโดยใช้ “ไตรพลัง” มีควำมเชื่อมโยงและหนุนเสริมกัน
โดยเริ่มจำก “พลังปัญญำ” คือ กำรศึกษำวิจัย วิเครำะห์ หรือจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้มีข้อมูลหรือชุดควำมรู้
ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ ช่องว่ำงที่สำคัญ และสังเครำะห์แนวทำงกำรขับเคลื่ อน เพื่อปิดช่องว่ำงใน
ประเด็นปัญหำตำมภำรกิจที่ขับเคลื่อน โดยนำข้อมูลหรือชุดควำมรู้ดังกล่ำวมำใช้สื่อสำรกับหน่วยงำนหลักและ
สื่อสำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนงำน รวมทั้งกำรนำข้อมูลหรือ ชุดควำมรู้ดังกล่ำว
มำพัฒนำชิ้นงำนสำหรับกำรสื่อสำรรณรงค์สร้ำงควำมรับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมมีส่วนร่ว มของ
ประชำชนในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้เกิดเป็น “พลังสังคม” ที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนและแสดงให้เห็น ถึงพลัง
สนับสนุนของภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมต่อกำรจัดกำรปัญหำนั้นๆ และเมื่อกำรขับเคลื่อนงำนนั้นแสดงให้เห็น
แนวทำงกำรจั ด กำรปั ญ หำได้ อ ย่ ำ งชั ด เจน สสส. จะร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภำคส่ ว นในกำรผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เป็ น
“พลังนโยบำย” คือ กำรกำหนดนโยบำย กฎหมำย มำตรกำร หรือกลไกทั้งในระดับประเทศหรือระดับพื้นที่
ที่จะช่วยให้เกิดกำรขยำยผลกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำไปในวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง
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1.3.4 แผนกำรดำเนินงำน8
แผนกำรดำเนินงำนของ สสส. จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำย
กองทุน แผนหลัก และแผนกำรดำเนินงำนประจำปี โดยเอกสำรทั้งสำมฉบับจะมีช่วงเวลำที่จัดทำและเนื้อหำ
สำระสำคัญที่มีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ดังนี้
ทิศท
ทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน
าง
และ
เป้า
หมา
ย
กอง
ทุน

ภำพที่ 4 : แผนกำรดำเนินงำนทั้ง 3 ระดับ

(1)

ทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน เป็นเอกสำรที่จัดทำขึ้นเพื่อชี้ทิศทำงและเป้ำหมำย

ของกองทุนในช่วงระยะเวลำ 10 ปี ซึ่งถือเป็นเอกสำรหลักที่จะใช้สำหรับจัดทำแผนหลักและแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปี โดยเอกสำรนี้จะมีกำรจัดทำฉบับใหม่ในปีที่ 10 และจะทบทวนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทุก 3 ปี
ทั้งนี้ กำรจัดทำเอกสำรดังกล่ำว คณะกรรมกำร สสส. จะมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพื่อดำเนินกำรศึกษำ
วิเครำะห์ และจัดทำโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรบริหำรแผน ภำคี และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่ำง
กว้ำงขวำง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

(2)

แผนหลัก (master plan) เป็นแผนกำรดำเนินงำนที่จัดทำขึ้นตำมเอกสำรทิศทำง

และเป้ำหมำยของกองทุน ซึ่งจะประกอบด้วยรำยละเอียดของเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และ
กรอบวงเงินงบประมำณของแผนต่ำงๆ ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งถือเป็นเอกสำรหลั กที่จะใช้สำหรับ จัดท ำ
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี โดยเอกสำรนี้จะมีกำรจัดทำฉบับใหม่ทุก 3 ปี และอำจทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ได้ทุกปี เว้นแต่ในปีสุดท้ำยของเอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน สสส. จะชะลอกำรจัดทำแผน
หลักไว้จนกว่ำเอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยของกองทุนระยะต่อไปจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กำรจัดทำเอกสำรดังกล่ำว
ผู้จัดกำรและผู้บริหำรของ สสส. จะร่วมกันพัฒนำเนื้อหำสำระของแผนหลัก โดยกระบวนกำรจัดประชุมและรับ
ฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรแผนและภำคี ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร
สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือนสิงหำคมของปีที่พิจำรณำ
8

อ้ำงอิงจำกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำรดำเนินงำน
สร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562
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(3)

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี เป็นแผนกำรดำเนินงำนที่จัดทำขึ้นตำมแผนหลัก

ซึ่งจะประกอบด้วยรำยละเอียดของเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนต่ำงๆ ในช่วง
ระยะเวลำ 1 ปี รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีที่จัดทำขึ้นตำมข้อบังคับกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรงบประมำณ กำรเงิน และทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กำรจัดทำ
เอกสำรดังกล่ำว ผู้จัดกำรและผู้บริหำรของ สสส. จะร่วมกันพัฒนำเนื้อหำสำระของแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
โดยกระบวนกำรจัดประชุมและรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรแผนและภำคี
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือนสิงหำคมของทุกปี
ทั้งนี้ ภำยใต้แผนหลักและแผนกำรดำเนินงำนประจำปี จะประกอบด้วยแผน (plan) ต่ำงๆ
รวม 15 แผน ซึง่ แบ่งตำมลักษณะเฉพำะของแผนได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แผนเชิงประเด็น (issues-based) แผน
เชิงพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำย (area & setting - based) และแผนเชิงระบบ (system-based)

ภำพที่ 5 : กำรแบ่งกลุ่มตำมลักษณะเฉพำะของแผน
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1.4 กระบวนกำรสนับสนุนทุน9
1.4.1 กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร
(ก) ประเภทกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ
กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง สสส. ตำมมำตรำ 5
แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) กำรพั ฒ นำและปฏิ บั ติ ก ำร หมำยถึ ง กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กำรฝึ ก อบรม
กำรรณรงค์ กำรจัดกิจกรรมหรือพัฒนำรูปแบบที่เป็นนวัตกรรม กำรพัฒนำเครือข่ำยภำคี หรือปฏิบัติกำรอื่นใด
ในด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
(2) กำรศึ ก ษำวิ จั ย และกำรประเมิ น ผล หมำยถึ ง กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
กำรศึกษำวิจัย กำรทบทวนองค์ควำมรู้ กำรวิจัยและพัฒนำ กำรประเมินผล รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพทำง
กำรวิจัยหรือกำรประเมินด้วย
(3) กำรอุ ป ถั ม ภ์ กิ จ กรรม (sponsorship) หมำยถึ ง กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น
กำรสนับสนุนทุนให้แก่กิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำ กำรจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม หรือ
กำรจั ด กิจ กรรมสำธำรณะอื่น ใด เพื่อใช้กิจกรรมเหล่ ำ นั้น เป็ นสื่ อ กลำงในกำรสร้ ำงควำมรู้และค่ ำนิ ย มใน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมนั้น

(ข) ลักษณะกิจกรรมที่อยู่ในข่ำยให้กำรสนับสนุน
(1) เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของ สสส. ตำมมำตรำ 5 หรือภำรกิจ
ตำมมำตรำ 9 (4) แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544
(2) เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนใดแผนหนึ่งในแผนหลักหรือแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปีของ สสส.
(3) ไม่เป็นกิจกรรมที่มุ่งจัดหำครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำงเป็นหลัก หรือเกี่ยวพัน
กับผลประโยชน์ทำงกำรเมืองอย่ำงชัดแจ้ง

(ค) ประเภทข้อเสนอโครงกำร
กำรพัฒนำเอกสำรข้อเสนอโครงกำร (proposal) อำจจัดทำได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) โครงกำร (project) หมำยถึ ง กำรด ำเนิ นกิ จกรรมสร้ ำงเสริ มสุ ขภำพหลำยๆ
กิจกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กัน และกำรทำกิจกรรมเหล่ำนั้นจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรได้
(2) ชุดโครงกำร (project package) หมำยถึง กลุ่มของข้อเสนอโครงกำร (หมำยถึง
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่ 2 ข้อเสนอขึ้นไป) ที่มีควำมสัมพันธ์กัน และกำรดำเนินโครงกำรเหล่ำนั้น
จะทำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของชุดโครงกำรได้
(3) แผนงำน (program) หมำยถึง กลุ่มของชุดโครงกำรหรือโครงกำร (หมำยถึง
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรประเภทชุดโครงกำรหรือโครงกำรตั้งแต่ 2 ข้อเสนอขึ้นไป) ที่มีควำมสัมพันธ์กัน
และกำรดำเนินกำรตำมชุดโครงกำรหรือโครงกำรนั้นจะทำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำนได้
9

ศึ ก ษำเพิ่ ม เติ ม จำกข้ อ บั งคั บ กองทุ น สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรจั ด สรรเงิ น เพื่ อ กำร
ดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562
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ประเภทข้อเสนอโครงกำร

รูปแบบกำรจัดทำข้อตกลงสนับสนุนทุนให้แก่ภำคี

โครงกำร
สสส.

ชุดโครงกำร

ทำข้อตกลง

ผู้รับทุน

ทำกิจกรรมตำม
ข้อเสนอโครงกำร

ผู้รับทุน 1

ทำกิจกรรมตำม
ข้อเสนอโครงกำร

ผู้รับทุน 2

ทำกิจกรรมตำม
ข้อเสนอโครงกำร

แบบที่ 1
ทำข้อตกลง

สสส.
ทำข้อตกลง

แบบที่ 2
สสส.

ทำข้อตกลง
ทำข้อตกลง

ผู้รับทุน 1

ผู้รับทุน
ทำข้อตกลง

ผู้รับทุน 2

แผนงำน
สสส.

ทำข้อตกลง

ทำกิจกรรมเอง

ผู้รับทุน

ทำข้อตกลง

ผู้รับทุนโครงกำร
ทำข้อตกลง

ผู้รับทุนชุดโครงกำร

ผูร้ ับทุน
ทำข้อตกลง

ผู้รับทุน 1

ทำข้อตกลง
ทำข้อตกลง

ทำข้อตกลง

ผู้รับทุน 1
ทำข้อตกลง

ผู้รับทุน 2

ภำพที่ 6 : ภำพแสดงกำรสนับสนุนทุนตำมประเภทข้อเสนอโครงกำร
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ผู้รับทุน 2

(ง) กำรจัดทำรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำร
กำรพัฒ นำข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรจัดสรรทุนจำก สสส. จะต้องมีข้อมูล และ
รำยละเอียดครบถ้วนตำมแบบเสนอแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำรที่ สสส. กำหนด10

(จ) กำรจัดทำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร11
กำรจัดทำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำรจะต้องสอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมและ
แนวทำงกำรสนับสนุนของ สสส. ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทกำรพัฒนำและปฏิบัติกำร ต้องจัดทำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สั ญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วยค่ำด ำเนิน
โครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) ซึ่งต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินโครงกำร พ.ศ. 256212
(2) ประเภทกำรศึกษำวิจัยและประเมินผล ต้องจัดทำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สั ญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วยค่ำด ำเนิน
โครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) ซึ่งต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินโครงกำร พ.ศ. 256213
(3) โครงกำรประเภทกำรอุปถัมภ์กิจกรรม (sponsorship) ต้องจัดทำค่ำใช้จ่ำยของ
ข้อเสนอโครงกำร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมของทั้งโครงกำร และเงินที่ขอให้
สสส. ร่วมสมทบทุนในลักษณะ “เงินสนับสนุน” (sponsor) ในอัตรำที่เหมำะสมกับเงื่อนไขและรำยกำรสิทธิ
ประโยชน์ที่จะทำให้แก่ สสส. 14

d

(ฉ) วิธีกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร

(1) กำรพัฒนำร่ วมกับภำคี ที่เ กี่ ย วข้ อ งหรื อผู้ มี ส่ วนได้เ สี ย โดย สสส. และภำคี
ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์ และค้นหำแนวทำงที่จะพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อสุขภำวะ
ของประชำชนร่วมกันในลักษณะพันธมิตรหรือหุ้นส่วนสร้ำงเสริมสุขภำพ (partnership) รวมทั้งจะจัดประชุม
เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภำวะ
10 ศึกษำเพิ่มเติมจำกประกำศสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

เรื่อง แบบเสนอแผนงำน ชุดโครงกำร หรือ

โครงกำร พ.ศ. 2563
11 ควรศึ ก ษำแนวปฏิ บัติ ทำงภำษี สำหรับ กำรใช้ จ่ำ ยเงิ นสนั บ สนุ นโครงกำรในส่ว นที่ 2 ของคู่ มื อฉบั บ นี้ เ ป็ นข้ อมูล ประกอบ
กำรวำงแผนและจัดทำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำรด้วย
12 ศึ ก ษำแนวปฏิ บั ติ ในกำรจั ด ทำงบประมำณตำมข้ อเสนอโครงกำร และหลั ก เกณฑ์ เงื่ อนไข และอัต รำค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส ำหรับ
กำรดำเนินโครงกำร ในเอกสำรผนวก 3
13 ศึ ก ษำแนวปฏิ บั ติ ในกำรจั ด ทำงบประมำณตำมข้ อเสนอโครงกำร และหลั ก เกณฑ์ เงื่ อนไข และอัต รำค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส ำหรับ
กำรดำเนินโครงกำร ในเอกสำรผนวก 3
14 ศึกษำเพิ่มเติมจำกคู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพประเภทกำรอุปถัมภ์กิจกรรม
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(2) กำรประกำศเปิดรับทั่วไปจำกผู้ที่สนใจ โดย สสส. และคณะกรรมกำรบริห ำร
แผนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันกำหนดประเด็นและช่วงเวลำที่จะประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำร เพื่อให้ ผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกำสยื่นข้อเสนอโครงกำรเข้ำมำขอรับกำรสนับสนุน ทุนเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมประเด็นที่ตนเองสนใจ

1.4.2 กำรยื่นข้อเสนอโครงกำร
(ก) คุณสมบัติต้องห้ำมของผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร15
ภำคีที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรจัดสรรทุนจำก สสส. อำจยื่นใน
ฐำนะ “บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ ” แต่ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำม คือผู้รับทุนต้องไม่มี
ฐำนะเป็นกรรมกำร สสส. หรือที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร สสส. หรือกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรที่
เกี่ยวข้อง หรือกรรมกำรประเมินผลของ สสส. หรือผู้จัดกำรหรือผู้ปฏิบัติงำนของ สสส. และบุคคลดังกล่ ำว
ต้องไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ ทำงอ้อมในกิจกำรของผู้รับทุนในลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำร ได้แก่ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือ
นิติบุคคล ที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร เพื่อขอรับทุนจำก สสส. รวมถึงกรณีที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือ
ผู้มีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ
(2) มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง ทุ น ได้ แ ก่ เป็ น ผู้ มี หุ้ น ส่ ว นในห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นสำมั ญ หรื อ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร เพื่อขอรับ
ทุนจำก สสส.
(3) มีคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะดำรงตำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรื อ
เข้ำถือหุ้นตำม (1) หรือ (2) ให้ถือว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นของบุคคลนั้น
ทั้งนี้ คุณสมบัติต้องห้ำมดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรเป็น “หน่วยงำนของรัฐ” และผู้แทนหน่วยงำนของรัฐ
แห่งนั้นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมกำร สสส. หรือที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร สสส. หรื อกรรมกำรบริหำรแผน
หรืออนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง หรือกรรมกำรประเมินผลของ สสส.
(2) กรณีกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องมีควำมสัมพันธ์ในกิจกำร
ของผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร แต่เป็นกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับทุนจำกแผนหรืองำนที่ไม่ได้อยู่ภ ำยใต้
กำรบริหำรและกำกับดูแลของกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรผู้นั้น

15

อ้ำงอิงจำกข้อ 27 ของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงิน เพื่อกำร
ดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562
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(ข) หลักฐำนประกอบกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร
ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งจั ด ส่ ง หลั ก ฐำนประกอบกำรยื่ น ข้ อ เสนอโครงกำรให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ตำมประเภทของผู้รับทุน ดังนี้
(1) บุคคลธรรมดำ
(1.1) ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ บั ต รอื่ น ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ แ ก่
ผู้รับทุน และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
(1.2) กรณีผู้รับทุนเป็นผู้เยำว์หรือมีอำยุไม่เกิน 20 บริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอม
ของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แก่บุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
(1.3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่
จะลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดทำข้อตกลง พร้อมรับรองสำเนำ
(1.4) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มสูญหำย หรือถูกทำลำย
หรือชำรุดในสำระสำคัญ) เฉพำะกรณีที่ผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(2) คณะบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล
(2.1) สำเนำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญำจัดตั้งคณะบุคคลที่ระบุว่ำมอบอำนำจให้
ผู้ใดมีอำนำจลงนำมสัญญำรับทุนและกระทำกำรแทนคณะบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนำ
(2.2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ แก่ของ
บุ ค คลที่ ร วมตั ว กั น จั ด ตั้ ง เป็ น คณะบุ ค คลนั้ น ทุ ก คน และหลั ก ฐำนกำรเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว หรื อ ชื่ อ สกุ ล (ถ้ ำ มี )
พร้อมรับรองสำเนำ
(2.3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่ จะ
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดทำข้อตกลง พร้อมรับรองสำเนำ
(2.4) สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีของคณะบุคคลที่ทำงกรมสรรพำกรออกให้
พร้อมรับรองสำเนำ (ถ้ำมี)
(2.5) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มสูญหำย หรือถูกทำลำย
หรือชำรุดในสำระสำคัญ) เฉพำะกรณีที่ผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(3) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล
(3.1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที่ระบุกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลนั้นด้วย
(3.2) ส ำเนำบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท จ ำกั ด บริ ษั ท มหำชน จ ำกั ด
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด (ล่ำสุด)
(3.3) ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ บั ต รอื่ น ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ แ ก่
กรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนบริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
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(3.4) หนังสือมอบอำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอำนำจให้ผู้ใดมีอำนำจลงนำมข้อตกลง
รับทุนและกระทำกำรแทนบริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัดนั้ น”
และส ำเนำบั ต รประจ ำตัว ประชำชนหรื อ บั ต รอื่น ที่ ทำงรำชกำรออกให้ แก่ ผู้ รั บมอบอ ำนำจ พร้อมรั บ รอง
สำเนำ (ถ้ำมี)
(3.5) ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ผู้ เ สี ย ภำษี ข องบริ ษั ท จ ำกั ด บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ที่ทำงกรมสรรพำกรออกให้ พร้อมรับรองสำเนำ
(3.6) ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ บั ต รอื่ น ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ แ ก่
ผู้ที่จะลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดทำข้อตกลง พร้อมรับรองสำเนำ
(3.7) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษี มูลค่ำเพิ่มสูญหำย หรือถูกทำลำย
หรือชำรุดในสำระสำคัญ) เฉพำะกรณีที่ผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(4) มูลนิธิหรือสมำคม
(4.1) สำเนำตรำสำรกำรจัดตั้งหรือหนังสือบริคณห์สนธิของมูลนิธิหรือสมำคม
พร้อมรับรองสำเนำ
(4.2) สำเนำข้อบังคับของมูลนิธิหรือสมำคม พร้อมรับรองสำเนำ
(4.3) สำเนำบัญชีรำยชื่อกรรมกำรของมูลนิธิหรือสมำคม (ล่ำสุด) และสำเนำ
หนังสือแต่งตั้งกรรมกำรผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
(4.4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้มี
อำนำจกระทำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคม และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรอง
สำเนำ
(4.5) สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอำนำจให้ผู้ใดมีอำนำจลงนำม
ข้อตกลงรับทุน และกระทำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคมนั้น ” และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่
ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้รับมอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำ (ถ้ำมี)
(4.6) สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีของมูลนิธิหรือสมำคมที่ทำงกรมสรรพำกร
ออกให้ พร้อมรับรองสำเนำ และสำเนำหนังสือหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับกำรยกเว้นภำษี (ถ้ำมี)
(4.7) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่จะ
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดทำข้อตกลง พร้อมรับรองสำเนำ
(4.8) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มสูญหำย หรือถูกทำลำย
หรือชำรุดในสำระสำคัญ) เฉพำะกรณีที่ผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(4.9) สำเนำประกำศกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับกำรกำหนดให้มูลนิธิหรือสมำคม
เป็นองค์กำรสำธำรณกุศล ตำมมำตรำ 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎำกร เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงกำรได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้ตำมกฎหมำย
(5) ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(5.1) กฎหมำย กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่จัดตั้งหน่วยงำนนั้น
(5.2) สำเนำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนหน่วยงำนนั้น พร้อมรับรอง
สำเนำ
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(5.3) ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ บั ต รอื่ น ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ แ ก่
ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนหน่วยงำนนั้น และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
(5.4) หนังสือมอบอำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอำนำจให้ผู้ใดมีอำนำจลงนำมข้อตกลง
รับทุน และกระทำกำรแทนหน่วยงำนนั้น” และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออก
ให้แก่ผู้รับมอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำ (ถ้ำมี)
(5.5) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่จะ
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดทำข้อตกลง พร้อมรับรองสำเนำ
(5.6) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มสูญหำย หรือถูกทำลำย
หรือชำรุดในสำระสำคัญ) เฉพำะกรณีที่ผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม

(ข) วิธีกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร
ภำคีที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงกำร อำจจัดส่งข้อเสนอโครงกำรในรูปแบบกระดำษไป
ยังส่วนงำนที่เกี่ยวข้องของ สสส. โดยตรง หรือจะยื่น ผ่ำนทำงระบบยื่นข้อเสนอโครงกำรออนไลน์ “ระบบ
e-Proposal” ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบ e-Proposal จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ภ ำคีที่ประสงค์จ ะยื่น
ขอรับทุนจำก สสส. โดยระบบดังกล่ำวจะรองรับตั้งแต่ ขั้นตอน (1) กำรจัดทำข้อเสนอโครงกำร (2) กำรยื่น
ข้อเสนอโครงกำรไปยั ง สสส. และ (3) กำรพิจำรณำกลั่นกรองและทบทวนข้อเสนอโครงกำร ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่ำวจะส่งควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรให้ภำคีทรำบได้โดยตรง
ทั้งนี้ ภำคีที่ประสงค์จะจัดทำและยื่นข้อเสนอโครงกำรผ่ำนทำงระบบยื่นข้อเสนอโครงกำร
ออนไลน์ “ระบบ eProposal” สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทำงหน้ำเว็บไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th

1.4.3 กำรกลั่นกรองและกำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำร
(ก) กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร เป็นกระบวนกำรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้กำรพัฒนำข้อเสนอ
โครงกำรมีควำมครบถ้ว นสมบูร ณ์และสำมำรถนำไปสู่ กำรดำเนินงำนได้จริงในทำงปฏิบัติ และเกิดผลผลิ ต
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบตำมเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำรได้อย่ำงแท้จริง โดยกระบวนกำรนี้จะดำเนินกำรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับภำคีที่ยื่นข้อเสนอโครงกำรนั้น เพื่อเป็นหลักประกัน
ที่ดีว่ำผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่ำนจะทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองและเสนอควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรนั้นอย่ำงตรงไปตรงมำ ทั้งนี้ สสส. จะมีกำรจัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่จะทำหน้ำที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร และกำหนดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทำหน้ำที่ กลั่นกรองข้อเสนอ
โครงกำรให้เหมำะสมกับขนำดของงบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุนในแต่ละโครงกำร ดังนี้

(1) ประเภทบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
(1.1) บัญชีกลำง หมำยถึง บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
สสส. กรรมกำรบริหำรแผน อนุกรรมกำร ผู้บริหำร สสส. และผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญอื่นๆ ที่เหมำะสมจะ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมของทุกแผนได้ โดยผู้จัดกำร สสส. จะรับผิดชอบในกำรจัดทำบัญชีนี้ปีละครั้ง เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้ทำหน้ำที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรทุกแผน
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(1.2) บัญชีเ ฉพำะของคณะกรรมกำรบริ หำรแผนแต่ละคณะ หมำยถึง บัญชี
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะเห็นชอบ
ซึ่งไม่มีรำยชื่อซ้ำกับบัญชีกลำง โดยผู้จัดกำร สสส. จะรับผิดชอบจัดทำบัญชีรำยชื่อนี้ก่อนเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรแผนแต่ละคณะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบปีละครั้ง เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้ ทำหน้ำที่กลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงกำรที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะ
(1.3) บัญชีเฉพำะสำหรับข้อเสนอโครงกำรบำงประเภท หมำยถึง บัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะเห็นชอบให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะสำหรับกำรกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงกำรใดโครงกำรหนึ่งโดยเฉพำะ รวมทั้ง กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยที่จะสนับสนุนภำยใต้
โครงกำรนั้นด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรกำกับทิศทำงหรือคณะกรรมกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ตำมที่คณะกรรมกำร
บริหำรแผนแต่งตั้งเพื่อทำหน้ำที่กำกับทิศทำงแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแผนตำมข้อ 13 (3) ของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้โดย
อัตโนมัติ จึงสำมำรถกลั่นกรองทำงวิชำกำรได้เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนได้ให้ควำม
เห็นชอบดังกล่ำวด้วย

(2) จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมำะสมกับขนำดโครงกำร
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร สสส. จะกำหนดให้มีจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้ำที่
กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรให้เหมำะสมกับขนำดของวงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้
วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจำรณำกลั่นกรอง

โครงกำรที่มีวงเงินไม่เกิน 2 แสนบำท
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 2 แสนบำท – 1 ล้ำนบำท
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 1 ล้ำนบำท - 5 ล้ำนบำท
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 5 ล้ำนบำท - 10 ล้ำนบำท

อย่ำงน้อย 1 คน
อย่ำงน้อย 3 คน
อย่ำงน้อย 5 คน
อย่ ำ งน้ อ ย 7 คน โดยมี ก รรมกำรบริ ห ำรแผนหรือ
อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 1 คน
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 10 ล้ำนบำท – 20 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 7 คน โดยมีกรรมกำรบริห ำรแผนหรื อ
อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 1 คน
และต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 20 ล้ำนบำทขึ้นไป
อย่ำงน้อย 7 คน โดยมีกรรมกำรบริห ำรแผนหรื อ
อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 3 คน
และต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ
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(ข) กำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำร
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรเสร็จแล้ว สสส. จะประมวลผล
กำรกลั่ น กรองและแจ้ ง ให้ ภ ำคี ที่ ยื่ น ข้ อ เสนอโครงกำรปรั บ ปรุ ง รำยละเอี ย ดของข้ อ เสนอโครงกำร (ถ้ ำ มี )
ก่อนเสนอให้ผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรนั้นตำมขนำดวงเงินโครงกำร ดังนี้
วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน
โครงกำรที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

ผู้พิจำรณำอนุมัติ
ผู้ จั ด กำรจะเป็ น ผู้ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ แ ละรำยงำนให้
คณะกรรมกำร สสส. ทรำบ
โครงกำรที่ มี ว งเงิ น เกิ น 20 ล้ ำ นบำท แต่ ไ ม่ เ กิ น คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
30 ล้ำนบำทขึ้นไป
และรำยงำนให้คณะกรรมกำร สสส. ทรำบ
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 30 ล้ำนบำทขึ้นไป
คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะเป็นผู้พิจำรณำเสนอให้
คณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำอนุมัติ

1.4.4 กำรจัดทำข้อตกลงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร
(ก) ประเภทข้อตกลง
เมื่อข้อเสนอโครงกำรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจแล้ว สสส. จะจัดทำข้อตกลงตำม
ระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ว่ำด้วยสัญญำเพื่อกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562
โดยจะแบ่งรูปแบบข้อตกลงตำมประเภทกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ ดังนี้
(1) ประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร เป็นข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุนทุนให้แก่ภำคี
เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพประเภทกำรพั ฒ นำและปฏิ บั ติ ก ำร โดยแบ่ ง
งบประมำณที่สนับสนุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วย
ค่ำดำเนิ น โครงกำร ค่ำบริ ห ำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โ ครงกำร) และกำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินใน
แต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่
(1.1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
(1.2) รำยงำนกำรเงินของโครงกำร
(2) ประเภทศึก ษำวิ จัย เป็น ข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุน ทุนให้แก่ภำคีเ พื่ อ เป็ น
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพประเภทกำรศึ ก ษำวิ จั ยหรื อ กำรประเมิ น ผล โดยแบ่ ง
งบประมำณที่สนับสนุน เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วย
ค่ำดำเนิ น โครงกำร ค่ำบริ ห ำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โ ครงกำร) และกำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินใน
แต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่
(2.1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
(2.2) รำยงำนกำรเงินของโครงกำร
(3) ประเภทอุปถัมภ์กิจกรรม เป็นข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุนทุนให้แก่ภำคีใน
ลักษณะ “เงินสนับสนุน” (sponsor) เพื่อร่วมสมทบทุนให้แก่ภำคีสำหรับเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ศิลปะหรือวัฒนธรรม หรือกิจกรรมสำธำรณะอื่น โดย สสส. จะกำหนดเงื่อนไขและตกลงรำยกำรสิทธิประโยชน์
กับผู้รับทุน เพื่อให้กิจกรรมนั้นเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมรู้และค่ำนิยมแก่กลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนทั่วไป
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้
ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่
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(3.1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
(3.2) รำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ สสส.

(ข) ขั้นตอนกำรจัดทำข้อตกลง
(1) สสส. จะตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของหลักฐำนประกอบกำรยื่นข้อเสนอ
โครงกำรและตรวจสอบรำยชื่อผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนผู้รับทุน เพื่อระบุชื่อไว้ในร่ำงข้อตกลง และเมื่อเห็นว่ำ
เอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนแล้ว สสส. จะจัดทำร่ำงข้อตกลงเสนอให้ผู้มีอำนำจของ สสส. พิจำรณำลงนำม
ก่อนส่งให้ผู้รับทุนลงนำมตำมลำดับ
(2) สสส. จะมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
จัดทำข้อตกลงให้แก่ผู้รับทุน ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้
(2.1) ร่ำงข้อตกลงพร้อมกับข้อเสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว จำนวน 2 ชุด
(2.2) คู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และคู่มืออื่นๆ (ถ้ำมี) จำนวน 1 ชุด
(2.3) หนังสือแจ้งผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อขอให้เปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร
ให้แก่ผู้รับทุน (สำหรับข้อตกลงประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร หรือข้อตกลงประเภทศึกษำวิจัย) จำนวน 1 ฉบับ
(2.4) แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร (ตัวแทนของผู้รับทุน)
(3) ผู้ รั บ ทุน ต้องอ่ำนและทำควำมเข้ำใจเนื้อหำและสำระส ำคัญของข้อตกลงและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรจัดทำข้อตกลงทั้งหมด และเสนอให้ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนผู้รับทุนลงนำมใน
ข้อตกลงทั้ง 2 ชุด โดยจั ดให้ มีพยำนบุ คคลลงนำมในข้อตกลง จำนวน 1 คน พร้อมทั้ง ให้ เสนอผู้ มีอำนำจ
ดังกล่ำวลงนำมใน “แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร16” (ตัวแทนของผู้รับทุน) ซึง่ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(3.1) เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรนั้น โดยได้แสดงถึง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเอำใจใส่ และกำรเป็นที่ยอมรับของภำคีที่เกี่ยวข้อง
(3.2) เป็นผู้มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรโครงกำร
(3.3) สำมำรถอุทิศเวลำปฏิบัติงำนได้จริงตำมสัญญำ
(3.4) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในทำงกำรเงินหรือกำรรับทุน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำ
โดยคำนึงถึงข้อมูลจำกแหล่งทุนอื่นประกอบด้วย
(3.5) เป็นผู้ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก สสส. ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร
ในกรณีที่ผู้รับทุนมีเหตุผลควำมจำเป็นที่ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ และ
ไม่ประสงค์จะจัดทำข้อตกลงต่อไป ให้ทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดทำข้อตกลงส่งไปยัง สสส.17

16
17

ศึกษำแบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำรโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 1
ศึกษำตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดทำข้อตกลงในเอกสำรภำคผนวก 2
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(4) ผู้รับทุนต้องดำเนินกำร “เสียอำกรแสตมป์”18 ในกำรจัดทำข้อตกลงให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนส่งเอกสำรกลับไปยัง สสส. ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้
(4.1) ต้นฉบับข้อตกลงที่ล งนำมโดย“ผู้ รับทุน ” และ “พยำน” พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรจัดทำข้อตกลง จำนวน 1 ชุด
(4.2) สำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร (หน้ำแรก) สำหรับรับเงินสนับสนุนโครงกำร 19
ที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ

1.4.5 กำรกำกับติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลโครงกำร
(ก) กำรกำกับติดตำมโครงกำร
เมื่อกำรจัดทำข้อตกลงเสร็จเรียบร้อยและผู้รับทุนขอเบิกจ่ำยเงินโครงกำรในงวดที่ 1 แล้ว
สสส. จะมีกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินโครงกำร ดังนี้

(1) กำรกำกับติดตำมโดยสำนัก/ฝ่ำยของ สสส.
(1.1) กำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ หรื อ ผลกำรด ำเนิ น งำนในแต่ ล ะงวด จำก
เอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ ำที่ผู้ รั บ ทุน จั ดส่ งให้ แก่ สสส. เพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินงวด โดยมุ่ งเน้น
กำรตรวจสอบผลผลิตและผลลัพธ์ตำมที่กำหนดไว้เอกสำรข้อเสนอโครงกำร
(1.2) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ จำกเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม
ที่ผู้รับทุนส่งให้แก่สำนัก/ฝ่ำยของ สสส. นอกเหนือจำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ตำม 1) ตำมกำหนดเวลำที่ตกลง
ไว้กับสำนัก/ฝ่ำยของ สสส. เพื่อประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนงำนในภำพรวมของขบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

(2) กำรกำกับติดตำมโดยคณะกรรมกำรบริหำรแผน
คณะกรรมกำรบริหำรแผนอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับทิศทำงเพื่อกำกับดูแล
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และให้คำปรึกษำแนะนำหรือชี้แนะแนวทำงดำเนินงำนของโครงกำร
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ โ ครงกำรได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น เกิ น กว่ ำ 10 ล้ ำ นบำท และไม่ มี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับทิศทำงผู้รับทุนจะต้องประสำนงำนกับสำนัก/ฝ่ำยของ สสส. เพื่อ นำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำและผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรแผนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
ตำมเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนกำหนด

(3) กำรกำกับติดตำมโดยวิธีกำรตรวจเยี่ยม/เข้ำร่วมกิจกรรมในพื้นที่
ผู้รับทุนต้องอำนวยควำมสะดวกให้กับ ผู้แทนของ สสส. ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำร
สสส. กรรมกำรบริหำรแผน หรือผู้ปฏิบัติงำนของ สสส. ในกำรตรวจเยี่ยมหรือเข้ำร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ตำมที่
ตกลงกับสำนัก/ฝ่ำยของ สสส.

18 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวปฏิบต
ั ิทำงภำษีในข้อ 2.3.1 ของคู่มือฉบับนี้
19 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวทำงกำรเปิดบัญชีธนำคำรในข้อ 2.1.1 ของคู่มือฉบับนี้
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(ข) กำรตรวจสอบโครงกำร20
นอกจำกกำรกำกับติดตำมโครงกำรตำม (ก) แล้ว โครงกำรประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร
และโครงกำรประเภทศึกษำวิจัยและประเมินผล จะมีกำรตรวจสอบโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำร
(1.1) โครงกำรที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ไม่ เ กิ น 2 แสนบำท ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งจั ด ให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด
(1.2) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 2 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 แสนบำท ผู้รับ
ทุนต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด และต้องจัด
ให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับ สสส. ตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรทั้งหมดในงวดปิดโครงกำร21
(1.3) โครงกำรที่ ได้ รับ เงินสนับ สนุน เกิน 5 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ ำนบำท
ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงิน ของโครงกำรในแต่ละงวด โดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต (CPA) หรือผู้สอบบัญชีภำษีอำกร22 หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์23
(1.4) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุน เกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป ผู้รับทุนต้องจัดให้มี
กำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินโครงกำรในแต่ละงวด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เว้นแต่กรณี
ทีม่ ีเหตุขัดข้อง สสส. อำจพิจำรณำอนุมัติให้ใช้ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรหรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำม (1.2) ได้

(2) กำรตรวจสอบภำยในโครงกำร
(2.1) โครงกำรที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ไม่ เ กิ น 10 ล้ ำ นบำท สสส. อำจจั ด ให้ มี
กำรตรวจสอบภำยในโครงกำร โดยจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เป็นผู้ตรวจสอบภำยในโครงกำร
(2.2) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุน เกิน 10 ล้ำนบำทขึ้นไป สสส. จะจัดจ้ำงให้
ผู้ ตรวจสอบภำยในรั บอนุ ญำตสำกล (CIA) หรือผู้ ตรวจสอบภำยในที่มีประกำศนียบัตรรับรองจำกสมำคม
ผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทยหรือเทียบเท่ำ หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
โครงกำร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือกรณีที่ สสส. ไม่สำมำรถจัดหำ
ผู้ ต รวจสอบตำม (2.1) หรื อ (2.2) ได้ สสส. อำจพิ จ ำรณำอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ผู้ ต รวจสอบภำยในของผู้ รั บ ทุ น
เป็นผู้ตรวจสอบภำยในโครงกำรก็ได้

20 ศึ ก ษำเพิ่ ม เติ ม จำกระเบี ย บกองทุน สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรตรวจสอบโครงกำร

พ.ศ. 2563
21 สสส. ได้มีกำรอนุมัติยกเว้นให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงิ นของโครงกำรได้ จนกว่ำ สสส.
จะดำเนินกำรขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบตำมข้อ (1.2) แล้วเสร็จ
22 “ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร” หมำยถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญำตให้เป็นผู้สอบบัญชีภำษีอำกรจำกอธิบดีกรมสรรพำกร
ตำมคำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ท.ป.98/2544 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยชื่อได้ทำงเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร หรือของสมำคม
ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรแห่งประเทศไทย
23 “ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์” หมำยถึง ผู้ที่นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้ทำหน้ำทีต
่ รวจสอบบัญชีสหกรณ์ตำมพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยชื่อได้ทำงเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภำพที่ 7 : ภำพแสดงกลไกกำรบริหำรสัญญำและตรวจสอบโครงกำร

(ค) กำรประเมินผลโครงกำร24
นอกจำกกำรกำกับ ติดตำมโครงกำรตำม (ก) แล้ว โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุน เกิน
10 ล้ำนบำทขึ้นไป จะมีกำรประเมินผลโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สำนัก/ฝ่ำยของ สสส. จะกำกับติดตำมให้ ผู้รับทุนจัดให้มีกลไกกำรกำกับติดตำม
และประเมินผลภำยในสำหรับโครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และให้รำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรแผนหรือคณะกรรมกำรกำกับทิศอย่ำงน้อยปีละครั้ง25
(2) คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะจัดให้มีกำรประเมินผลสำหรับโครงกำรที่ได้รับเงิน
สนับสนุนเกิน 20 ล้ำนบำทขึ้นไป โดยจะเริ่มดำเนินกำรอย่ำงช้ำภำยในเวลำไม่เกินครึ่งหนึ่ง ของระยะเวลำ
โครงกำรและจะดำเนินกำรต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดโครงกำร

24 ศึ ก ษำเพิ่ ม เติ ม จำกข้ อ บั งคั บ กองทุ น สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรจั ด สรรเงิ น เพื่อกำร

ดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562
25 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรในข้อ 2.4.1 (ค) ของคู่มือฉบับนี้
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ส่วนที่ 2 แนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร
(สำหรับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ)
2.1 กำรเบิกเงินสนับสนุนโครงกำร
2.1.1 กำรเปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร
ผู้รับทุนต้องเปิด “บัญชีเฉพำะสำหรับรับเงินสนับสนุนโครงกำร” ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ผู้รับทุนต้องระบุ “ชื่อบุคคลที่มีอำนำจกระทำกำรแทนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
ที่ขอรับทุน” เป็นผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 คน และกำหนดเงื่อนไขกำรสั่งจ่ำยเงิน
โดยผู้มีอำนำจลงนำมอย่ำงน้อย 2 คน และหนึ่งในนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร26
(2) ผู้รับทุนต้องนำหนังสือที่ได้รับจำก สสส. (หนังสือแจ้งผู้จัดกำรธนำคำร) ไปขอเปิดบัญชี
กับธนำคำร โดยให้ใช้ชื่อบัญชีว่ำ “ (ระบุชื่อโครงกำร) โดย (ระบุชื่อของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
ที่ขอรับทุน) ”
ข้อยกเว้น
ในกรณีที่มีกฎหมำยหรือกฎระเบียบกำหนดเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำเงินสนับสนุนโครงกำรไว้เป็นอย่ำงอื่น
ให้ผู้รับทุนทำหนังสือขอทำควำมตกลงกับ สสส. เป็นรำยกรณี และเมื่อได้รับอนุมัติจำก สสส. แล้วให้จัดเก็บ
หนังสือนั้นไว้เป็นหลักฐำนเพื่อรองรับกำรตรวจสอบต่อไป
ข้อแนะนำ
(1) ผู้รับทุนต้องเก็บรักษำเงินไว้ในบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร และไม่เบิกเงินจนกว่ำจะถึงกำหนดหรือ
ใกล้จะถึงกำหนดจ่ำยเงิน
(2) ผู้รับทุนสำมำรถเปิดบัญชีประเภทกระแสรำยวัน (บัญชีสมุดเช็ค) คู่กับบัญชีออมทรัพย์สำหรับ รับเงิน
สนับสนุนโครงกำร เพื่อสั่งจ่ำยเงินในกำรจัดกิจกรรมของโครงกำรได้
ข้อห้ำม
(1) ห้ำมระบุเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโครงกำรเป็นผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร
(2) ห้ำมทำบัตร ATM เพื่อเบิกถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร
(3) ห้ำมนำเงินส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดมำฝำก-ถอนปะปนในบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร
(4) ห้ำมเบิกถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำรไปฝำกในชื่อบัญชีของผู้รับผิดชอบโครงกำรหรือผู้อื่น
(5) ห้ำมเบิกถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำรมำเก็บไว้เป็นเงินสดในมือ เว้นแต่ กำรเบิกถอนมำ
เป็นเงินสดย่อยในมือ (petty cash) สำหรับสำรองจ่ำยภำยในโครงกำรไม่เกิน 10,000 บำท
(6) ห้ำมเบิกถอนดอกเบี้ย จำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำรไปใช้จ่ำยและต้องส่งคืนให้แก่ สสส. ทั้งหมด
เมื่อสิ้ น สุ ดโครงกำร เพรำะดอกเบี้ ย ที่เกิดขึ้นระหว่ำงฝำกเงินสนับสนุนโครงกำรไว้ในบัญชี ดังกล่ำว
เป็นเงินที่ สสส. มิได้อนุมัติให้ผู้รับทุนนำไปใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรแต่อย่ำงใด และผู้รับทุนต้อง
บันทึกรำยกำรรับรู้ดอกเบี้ยดังกล่ำวไว้ในรำยงำนกำรเงินของโครงกำรให้ สสส. ทรำบทุกงวด

26

ศึกษำแนวทำงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำรในข้อ 1.4.4 ของคู่มือฉบับนี้
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2.1.2 กำรเบิกเงินงวดของโครงกำร
สสส. จะเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับทุนตำมหลักเกณฑ์27 ดังนี้
(1) งวดที่ 1
สสส. จะเบิกจ่ำยให้แก่ผู้รับทุนเมื่อ สสส. ได้รับต้นฉบับข้อตกลงที่ลงนำมเรียบร้อยแล้ว
(2) งวดที่ 2 และงวดต่อๆไป
สสส. จะเบิกจ่ำยให้แก่ผู้รับทุนเมื่อ สสส. ได้รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และ
รำยงำนกำรเงิน ของโครงกำรในงวดที่ ผ่ำนมำ พร้อมกับ แผนปฏิบัติกำรในกำรดำเนินงำนส่ว นที่เหลือของ
โครงกำร
(3) งวดสุดท้ำยหรือปิดโครงกำร
สสส. จะเบิ ก จ่ ำ ยหรื อ ปิ ด โครงกำรให้ แ ก่ ผู้ รั บ ทุ น เมื่ อ สสส. ได้ รั บ รำยงำนผล
กำรด ำเนิ น งำนฉบั บ สมบู ร ณ์ และรำยงำนกำรเงิ น ของโครงกำรในงวดที่ ผ่ ำ นมำ พร้ อ มรำยงำนกำรเงิ น
เพื่อปิดโครงกำร
รำยงำนกำรเงินของโครงกำรตำม (ข) และ (ค) ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรั บรองตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน 2 แสนบำท ผู้รับทุนต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด
(2) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 2 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 แสนบำท ผู้รับทุนต้องจัดให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด และต้องจัดให้บุคคลที่ขึ้น
ทะเบียนกับ สสส. ตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรทั้งหมดในงวดปิดโครงกำร28
(3) โครงกำรที่ ไ ด้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ไม่ เ กิ น 5 ล้ ำ นบำท รำยงำนกำรเงิ น ของโครงกำรใน
แต่ละงวด ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) หรือผู้สอบบัญชีภำษีอำกร 29
หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์30
(4) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป รำยงำนกำรเงิน ของโครงกำรใน
แต่ละงวด ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้อง
สสส. อำจพิจำรณำอนุมัติให้ใช้ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรหรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำม (2) ได้

27 สสส.

จะเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับทุน และหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยตำมแนวปฏิบัติทำงภำษีใน
ข้อ 2.3.1 ของคู่มือฉบับนี้
28 สสส. ได้มีกำรอนุมัติยกเว้นให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงิ นของโครงกำรได้ จนกว่ำ สสส.
จะดำเนินกำรขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบตำมข้อ (2) แล้วเสร็จ
29 “ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร” หมำยถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญำตให้เป็นผู้สอบบัญชีภำษีอำกรจำกอธิบดีกรมสรรพำกร
ตำมคำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ท.ป.98/2544 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยชื่อได้ทำงเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร หรือของสมำคม
ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรแห่งประเทศไทย
30 “ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์” หมำยถึง ผู้ที่นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้ทำหน้ำทีต
่ รวจสอบบัญชีสหกรณ์ตำมพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยชื่อได้ทำงเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2.1.3 กำรออกหลักฐำนกำรรับเงินสนับสนุนโครงกำร
(1) เมื่อผู้รับทุนได้รับเงินสนับสนุนในแต่ละงวดแล้ว 31 ให้ผู้รับทุนออกใบเสร็จรับเงิน32 และ
ออกใบกำกับภำษีสำหรับผู้รับทุนที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(2) ให้ ผู้ รั บ ทุน Scan และส่ งส ำเนำใบสำคัญรับ เงินและ/หรือใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ สสส.
ผ่ำนทำง email ของฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของ สสส. ส่วนต้นฉบับใบสำคัญรับเงิน ให้ผู้รับทุนส่งให้แก่ สสส.
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินในแต่ละงวด
(3) ให้ผู้รับทุนบันทึกรำยกำรรับ – จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรใน “ระบบบันทึกรับ-จ่ำย”
สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทำงหน้ำเว็บไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th

2.2 กำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร
2.2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร
(1) ผู้ รั บ ทุน ต้องใช้ จ่ ำยเงินสนับสนุน โครงกำรให้ เป็นไปตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในข้อ เสนอ
โครงกำรเท่ำนั้น และต้องเบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำที่กำหนดไว้ในเอกสำรภำคผนวก 4
โดยเคร่งครัด และหำกจำเป็นต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศของ สสส. มำใช้โดยอนุโลม หรือหำกจำเป็นต้องใช้จ่ำยใน
อัตรำที่แตกต่ำงหรือนอกเหนือจำกรำยกำรที่กำหนดในเอกสำรภำคผนวกดังกล่ำว เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำร
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ผู้รับทุนต้องทำหนังสือขออนุมัติจำก สสส. ก่อนกำรเบิกจ่ำยเงินในรำยกำรนั้นทุกครั้ง
(2) เมื่อสิ้นสุดโครงกำรไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ผู้รับทุนต้องส่งคื นเงินสนับสนุนโครงกำรที่เหลือ
ทั้งหมด พร้อมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกกำรรับเงินสนับสนุนดังกล่ำวให้แก่ สสส. ภำยใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุด
โครงกำรโดยต้องโอนเงินคืนผ่ำนระบบ Teller Payment ของธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) หรือธนำคำร
ที่ สสส. กำหนดเท่ำนั้น
ข้อห้ำม
(1) ห้ำมโอนเงินสนับสนุนโครงกำรประเภท “ค่ำดำเนินโครงกำรหรือค่ำครุภัณฑ์โครงกำร” มำเป็น “ค่ำบริหำร
โครงกำร” เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ให้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรตำมข้อ 2.9 ของคู่มือนี้
(2) ห้ ำมโอน “เงิน สนั บ สนุ น โครงกำร” (ได้แก่ ค่ำดำเนินโครงกำร ค่ำบริห ำรโครงกำร และค่ำครุ ภั ณ ฑ์
โครงกำร) มำเป็น “ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ”

2.2.2 ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร
กำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรทุกครั้ง ให้ผู้รับทุนดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ขอเบิกจัดทำบันทึกขออนุมัติจำกผู้รับทุนทุกครั้ง33 โดยแจกแจงรำยละเอียดของ
กิจกรรมและระบุจำนวนเงินที่จะขอเบิก พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ของโครงกำร
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำที่กำหนไว้ในเอกสำรภำคผนวก 4

31

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของ สสส. จะส่ง email แจ้งกำรโอนเงินงวดไปยังผู้รับทุนตำมชื่อผู้ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อตกลง
ศึกษำตัวอย่ำงใบสำคัญรับเงินสนับสนุนโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 3
33 ศึกษำตัวอย่ำงแบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 5
32
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(2) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ขอเบิกถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ของโครงกำรเสนอผู้รับทุนเพื่อพิจำรณำอนุมัติให้ ดำเนินกำรและเบิกจ่ำยเงินในครำวเดียวกัน หรือขออนุมัติ
ให้ดำเนินกำรก่อนแล้วจึงขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินในภำยหลังก็ได้
(3) เมื่อผู้รับทุนอนุมัติแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโครงกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่
ผู้ขอเบิกตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในบันทึกขออนุมัตินั้น
(4) ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ของโครงกำรประทับตรำว่ำ “จ่ำยแล้ว” ในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
ก่อนดำเนินกำรบันทึกบัญชีทุกครั้ง และให้จัดเก็บหลักฐำนนั้นเพื่อรองรับกำรตรวจสอบต่อไป
ข้อยกเว้น
ในกรณีที่มี กฎหมำยหรื อ กฎระเบี ย บกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรไว้
เป็ น อย่ ำ งอื่ น ให้ ผู้ รั บ ทุ น ท ำหนั ง สื อ ขอท ำควำมตกลงกั บ สสส. เป็ น รำยกรณี และจั ด เก็ บ หนั ง สื อ นั้ น ไว้
เป็นหลักฐำนเพื่อรองรับกำรตรวจสอบต่อไป
ข้อแนะนำ
กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ทุ ก ครั้ ง ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งมี เ อกสำรหลั ก ฐำนที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ประกอบด้ ว ย เอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำย (เช่น ใบขอซื้อ ใบเสนอรำคำ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบตรวจรับพัสดุ เป็นต้น) และหลักฐำน
กำรจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรตำมข้อ 2.2.4

ภำพที่ 8 : ภำพแสดงขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร

2.2.3 วิธีกำรจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร
(1) กำรสั่งจ่ำยโดยวิธีกำรโอนเงิน (transfer) ผ่ำนใบถอนเงินจำกบัญชีโครงกำรเข้ำบัญชี
ของผู้รับโอนเงินที่ระบุไว้ในกำรอนุมัติสั่งจ่ำย ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องระบุในใบถอนเงินทุกครั้งว่ำ เป็น “รำยกำรโอน
เงิน” พร้อมทั้งให้ระบุ “เลขที่บัญชีเงินฝำกของผู้รับโอนเงิน”
(2) กำรสั่งจ่ำยเป็นเช็คให้แก่ผู้รับเงินที่ระบุไว้ในกำรอนุมัติสั่งจ่ำย ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องระบุชื่อ
ผู้รับเงิน และขีดฆ่ำคำว่ำ “หรือตำมคำสั่ง” หรือ “ผู้ถือ” ออก พร้อมทั้งให้ขีดคร่อม
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(3) กำรถอนเงินมำเก็บไว้เป็นเงินสดย่อยในมือ (petty cash) สำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ของ
โครงกำรไว้ ส ำรองจ่ ำยภำยในโครงกำรไม่ เกิ น 10,000 บำท และเมื่อมีกำรใช้จ่ ำยเงินสดย่ อยในมือ ลดลง
ให้ผู้ทำหน้ำที่เก็บรักษำเงินสดย่อยในมือทำใบสำคัญจ่ำยพร้อมทั้งแนบหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินทั้งหมดเพื่อขอ
อนุมัติเบิกเงินชดเชยต่อผู้รับทุน
ข้อแนะนำ
(1) ผู้รับทุนต้องดูแลรักษำสมุดบัญชีของธนำคำร และสมุดเช็ค (ถ้ำมี) ไว้ในสถำนที่ปลอดภัยและตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือให้ถูกต้อง
(2) กำรเขียนจำนวนเงินในใบถอนเงินหรือเช็ค ผู้รับทุนควรขีดเส้นหน้ำจำนวนเงินที่เป็นตัวเลข และเขียน
จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรให้ชิดด้ำนซ้ำยมือ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเติมจำนวนเงินในภำยหลังจำกลง
ลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) ถอนเงินหรือสั่งจ่ำยเช็คนั้นแล้ว
(3) เมื่อต้องจ่ำยเงินจำกเงินสดย่อย ผู้ที่ทำหน้ำที่เก็บรักษำเงินสดย่อยต้องบันทึกในทะเบียนคุมเงินสดย่อย
และรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินสดย่อยไว้เป็นหลักฐำนเพื่อรองรับกำรตรวจสอบของ สสส.
ข้อห้ำม
ห้ำมลงนำมในใบถอนเงินและเช็คไว้ล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันกำรเบิกถอนเงินโดยไม่มีใบอนุมัติกำรสั่ งจ่ำย
หรือกำรทุจริตเงินสนับสนุนโครงกำร
(4) กำรสั่งจ่ำยเป็นเงินยืมทดรองจ่ำย สำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรยืมไปเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำง หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และ
กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องจัดให้ผู้ยืมจัดทำสัญญำยืมเงินทุกครั้ง 34
และต้องกำกับติดตำมให้ผู้ยืมเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ำยและคืนเงินยืมคงเหลือ (ถ้ำมี) ภำยใน 15 วันนับถัดจำก
วันทีจ่ ัดกิจกรรมแล้วเสร็จ และให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโครงกำรดำเนินกำร ดังนี้
(4.1) รับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบสำคัญรับเงินตำมจำนวนเงินสดคงเหลือ ให้แก่ผู้ยืม
และทำสำเนำแนบไว้กับใบคืนเงินทดรองจ่ำย
(4.2) รั บ คื น เป็ น เงิ น โอนเข้ ำ บั ญ ชี โ ครงกำร ให้ ผู้ ยื ม น ำหลั ก ฐำนกำรโอนแนบไป
พร้อมกับใบคืนเงินทดรองจ่ำย
ข้อห้ำม
(1) ห้ำมผู้รับทุนอนุมัติให้โครงกำรอื่นยืมเงิน แม้ว่ำจะเป็นโครงกำรที่ได้รับทุนจำก สสส.
(2) ห้ำมผู้รับทุนอนุมัติให้ยืมเงินไปใช้จ่ำยในเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส.
(3) ห้ำมผู้รับทุนนำเงินยืมทดรองจ่ำยไปใช้ในโครงกำรอื่นหรือในเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำร
ที่ได้รับอนุมัติจำก สสส.
ข้อยกเว้น
ในกรณีที่มีกฎหมำยหรือกฎระเบียบกำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรไว้เป็นอย่ำงอื่น
ให้ผู้รับทุนทำหนังสือขอทำควำมตกลงกับ สสส. เป็นรำยกรณี และจัดเก็บหนังสือนั้นไว้เป็นหลักฐำนเพื่อรองรับ
กำรตรวจสอบต่อไป
34

ศึกษำตัวอย่ำงแบบสัญญำยืมเงินทดรองจ่ำยในเอกสำรภำคผนวก 6
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2.2.4 หลักฐำนกำรจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร
(ก) ประเภทหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
(1) ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ มี ค วำมสมบู ร ณ์ ต้ อ งระบุ “ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องผู้ ข ำย” และ
“ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน ” และระบุเล่มที่ เลขที่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภำษี รำยกำรสินค้ำ
หรือบริกำร จำนวน รำคำ วันที่รับเงิน และลำยมือชื่อผู้รับเงิน35
(2) บิลเงินสด ที่มีควำมสมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ “ชื่อและ
ที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน ” และระบุรำยกำรสินค้ำหรือบริกำร จำนวน รำคำ วันที่รับเงิน และ
ลำยมือชื่อผู้รับเงิน36
(3) ใบสำคัญรับเงิน (ใช้เฉพำะกรณีที่ซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรจำกบุคคลหรือร้ำนค้ำ
ที่ไม่มีบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน ) ที่มีควำมสมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน
ของผู้ขำย” และ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน ” และระบุรำยกำรสินค้ำหรือบริกำร จำนวน
รำคำ วันที่รับเงิน และลำยมือชื่อผู้รับเงิน37
(4) ใบเสร็ จ รั บเงิน ที่พิมพ์ออกจำกเครื่ องชำระเงิน อัตโนมัติ (KIOSK) ที่มีควำม
สมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน ” และระบุ
รำยกำรสินค้ำหรือบริกำร จำนวน รำคำ และวันที่รับเงิน38
(5) สิ่ ง พิ ม พ์ อ อกของใบเสร็ จ รั บ เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ค วำมสมบู ร ณ์ ต้ อ งระบุ
“ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน ” และระบุรำยกำรสินค้ำหรือ
บริกำร จำนวน รำคำ และวันที่รับเงิน ทั้งนี้ ผู้ขอเบิกต้องลงชื่อรับรองด้วยว่ำ ใบเสร็จรับเงินนี้ยังไม่เคยนำมำ
เบิกจ่ำยจำกโครงกำรของ สสส หรือเบิกจ่ำยจำกแหล่งทุนอื่น39
(6) ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน ที่มีควำมสมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ
รำยกำรสินค้ำหรือบริกำร จำนวนเงิน และลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้ขอเบิกใช้ใบรับรองกำรจ่ำยเงินได้
ในกรณีที่ไม่อำจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินจำกผู้รับเงินได้ หรือในกรณีที่หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
ตำม (1) ถึง (5) มีรำยกำรไม่ครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้40

(ข) วิธีกำรจัดทำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
เมื่อผู้รับทุนนำ “เงินสนับสนุนโครงกำร” (ค่ำดำเนินโครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร หรือ
ค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) ไปจ่ำยให้แก่ “บุคคลที่สำม” ผู้รับทุนต้องกำหนดให้ผู้รับเงินจัดทำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
สนับสนุนโครงกำรตำม (ก) โดยระบุ ชื่อของผู้รับทุนเป็นผู้ซื้อหรือใช้บริกำร และผู้รับทุนต้องประทับตรำหรือ
เขียน “ชื่อโครงกำรและเลขที่ข้อตกลง” ไว้บนหลักฐำนดังกล่ำวด้วย
35

ศึกษำตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงินในเอกสำรภำคผนวก 7
36 ศึกษำตัวอย่ำงบิลเงินสดในเอกสำรภำคผนวก 8
37 ศึกษำตัวอย่ำงใบสำคัญรับเงินในเอกสำรภำคผนวก 9
38 ศึกษำตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจำกเครื่องชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) ในเอกสำรภำคผนวก 10
39 ศึกษำตัวอย่ำงสิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสำรภำคผนวก 11
40 ศึกษำตัวอย่ำงใบรับรองกำรจ่ำยเงินในเอกสำรภำคผนวก 12
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2.3 แนวปฏิบัติทำงภำษีสำหรับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร
2.3.1 อำกรแสตมป์
ผู้รับทุนที่เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐไม่มี หน้ำที่ต้องเสียอำกรแสตมป์ ตำมมำตรำ
121 แห่งประมวลรัษฎำกร41

2.3.2 ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
(ก) แนวปฏิบัติของ สสส.
เนื่องจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ไม่เข้ำลักษณะเป็นบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคลตำมมำตรำ 39 แห่งประมวลรัษฎำกร จึงไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เมื่อ สสส.
จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรให้แก่ผู้รับทุน สสส. จึงไม่มีกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย
(ข) แนวปฏิบัติของผู้รับทุน
เมื่ อ ผู้ รั บ ทุ น น ำเงิ น สนั บ สนุ น โครงกำรไปจ่ ำ ยให้ แ ก่ “บุ ค คลที่ ส ำม” ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ ง
ดำเนินกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้แก่ผู้รับเงิน “ในนำมของตนเอง”
ทั้งหมด โดยระบุชื่อผู้รับทุนและเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้รับทุน เป็นผู้มีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย ทั้งนี้
ผู้รับทุนอำจศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 15

2.3.3 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(ก) หลักกำร
ผู้ มี ห น้ ำ ที่ เ สี ย ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม 42 ตำมประมวลรั ษ ฎำกร หมำยถึ ง ผู้ ป ระกอบกำรที่
ขำยสิ น ค้ ำ หรื อ ให้ บ ริ ก ำรในทำงธุ ร กิ จ หรื อ วิ ช ำชี พ เป็ น ปกติ ธุ ร ะ ไม่ ว่ ำ จะประกอบกิ จ กำรในฐำนะของ
บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน (เว้นแต่มูลนิธิหรือ
สมำคมที่ได้รับกำรประกำศกำหนดให้เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47 (7) (ข) แห่งประมวล

41

อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 121 ที่กำหนดว่ำ ถ้ำฝ่ำยที่ต้องเสียอำกรเป็นรัฐบำล เจ้ำพนักงำนผู้กระทำงำนของ
รัฐบำลโดยหน้ำที่ บุคคลผู้กระทำกำรในนำมของรัฐบำล องค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น สภำกำชำดไทย วัดวำอำรำม และ
องค์กำรศำสนำใด ๆ ในรำชอำณำจักรซึ่งเป็นนิติบุคคล อำกรเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ข้อยกเว้นนี้มิให้ใช้แก่องค์กำรของรัฐบำลที่
ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกำรพำณิชย์ หรือกำรพำณิชย์ซึ่งองค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ
42 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 82 ที่กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมบทบัญญัติใน
หมวดนี้ (1) ผู้ประกอบกำร และ (2) ผู้นำเข้ำ ประกอบกับมำตรำ 77/1 กำหนดนิยำมคำว่ำ “ผู้ประกอบกำร” หมำยควำมว่ำ
บุคคล ซึ่งขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในทำงธุรกิจหรือวิชำชีพ ไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่ำตอบแทน
หรือไม่ และไม่ว่ำจะได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้วหรือไม่ และนิยำมคำว่ำ “บุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล และนิยำมคำว่ำ “นิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลตำม
มำตรำ 39 องค์กำรของรัฐบำลตำมมำตรำ 2 สหกรณ์ และองค์กำรอื่นที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นนิติบุคคล
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รัษฎำกร43) ที่มีรำยรับจำกกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรเกินกว่ำ 1.8 ล้ำนบำทต่อปี (เว้นแต่เป็นกิจกำรที่
ได้รับยกเว้นภำษีมูล ค่ำเพิ่มตำมมำตรำ 81 แห่งประมวลรัษฎำกร) และผู้ประกอบกำรที่ มีสิทธิจะเรียกเก็บ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มจำกผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำร ต้องเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้วเท่ำนั้น44
(ข) แนวปฏิบัติ
ผู้ รั บ ทุน ที่จ ะเรี ย กเก็บ ภำษีมูล ค่ำเพิ่มจำก สสส. ในฐำนะผู้ รับบริกำรได้ จะต้องเป็ น
ผู้รับทุนที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม แล้ว และต้องระบุจำนวนเงินภำษีมูลค่ำเพิ่มที่จะเรียกเก็บ ไว้ในข้อเสนอ
โครงกำรให้ ชั ดเจน โดยให้ ค ำนวณภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม จำกค่ำ ตอบแทนคู่สั ญญำตำมอั ต รำที่ ก ฎหมำยกำหนด
พร้อมทั้งแนบสำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) มำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรด้วย
ข้อแนะนำ
ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งน ำเงิ น ค่ ำ ตอบแทนคู่ สั ญ ญำ “เฉพำะที่ จ ะได้ รั บ ในปี นั้ น ๆ” ไปรวมกั บ เงิ น รำยได้ จ ำก
กำรประกอบกิ จ กำรอย่ ำ งอื่ น (ถ้ ำ มี ) ที่ ผู้ รั บ ทุ น “จะได้ รั บ ในปี เ ดี ย วกั น ” หำกรวมกั น แล้ ว เกิ น กว่ ำ 1.8
ล้ำนบำทต่อปี ผู้รับทุนต้องพิจำรณำจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มตั้งแต่ก่อนยื่นข้อเสนอโครงกำร

43 อ้ำ งอิงจำกประมวลรัษ ฎำกร

มำตรำ 77/1 ที่กำหนดนิยำมคำว่ ำ “นิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคลตำมมำตรำ 39 องค์กำรของรัฐบำลตำมมำตรำ 2 สหกรณ์ และองค์กำรอื่นที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นนิติบุคคล
ประกอบกับมำตรำ 39 ที่กำหนดนิยำมคำว่ำ “บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ ำงหุ้นส่ วน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ และให้หมำยควำมรวมถึง... ( 3) มูลนิธิหรือ
สมำคมที่ประกอบกิจกำรซึ่งมีรำยได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมำคมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดตำมมำตรำ 47 (7) (ข) ดังนั้น
มูลนิธิหรือสมำคมที่ได้รับกำรประกำศกำหนดให้เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 74 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎำกร จึงไม่มีหน้ำที่เสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม
44 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 82/4 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่ำ “...ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
จำกผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำรเมื่อควำมรับผิดในกำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มเกิดขึ้น โดยคำนวณจำกฐำนภำษีตำมส่วน 3 และ
อัตรำภำษีตำมส่วน 4”
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2.4 กำรดำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร
2.4.1 กำรเตรียมกำรสำหรับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
(ก) กำรบริหำรบุคลำกรของโครงกร
ผู้ รั บ ทุ น ควรวำงแผนและออกแบบระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรบุ ค ลำกรของโครงกำร
ให้เหมำะสมกับลักษณะกำรทำงำนของแต่ละโครงกำร โดยอย่ำงน้อยควรพิจำรณำดำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กำรกำหนดโครงสร้ำงและอัตรำกำลัง
ผู้ รั บ ทุ น ควรก ำหนดโครงสร้ ำ งกำรท ำงำนและก ำหนดอั ต รำก ำลั ง คนที่ จ ะ
ปฏิบัติงำนประจำให้แก่โครงกำรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ ภำรกิจที่ต้องดำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร
โดยอำจพิจำรณำจำกภำระงำนของแต่ละตำแหน่งว่ำมีมำกน้อยเพียงไร และควรกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน
ประจำเท่ำที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ค่ำบริหำรโครงกำรสูงเกินสมควร โดยอำจกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนบำงตำแหน่งมี
บทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งหน้ำที่ก็ได้ แต่หน้ำที่นั้นต้องไม่ใช่หน้ำที่ ที่ควรสอบทำนกำรทำงำนซึ่งกันและกัน
เช่น หน้ำที่กำรเบิกจ่ำยเงินกับหน้ำที่กำรบันทึกบัญชี หรือหน้ำที่จัดหำพัสดุกับหน้ำที่ตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
ทั้งนี้ โครงสร้ำงและอัตรำกำลังดังกล่ ำวไม่รวมถึงบุคคลที่ จ ะเข้ำมำปฏิบัติง ำน
ให้แก่โครงกำรเป็นครั้งครำวหรือรับจ้ำงทำงำนเป็นรำยวัน หรือผู้รับจ้ำง หรือผู้รับทุนเพื่อดำเนินโครงกำรย่อย
(2) กำรจัดทำขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำน (job description)
เมื่อกำหนดโครงสร้ำงและอัตรำกำลังคนที่ชัดเจนแล้ว ผู้รับทุน ควรจัดทำเอกสำร
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (job description) ของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน และเมื่อมีกำรมอบหมำยงำนเพิ่มเติม
ควรมีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือจัดทำเป็นหลักฐำนให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนเข้ำใจใน
ภำระหน้ำที่ของตนว่ำมีหน้ำที่หลักและหน้ำที่รองอะไรบ้ำง
(3) กำรคัดสรรและจัดทำข้อตกลงกำรจ้ำง
ผู้รับทุนควรกำหนดวิธีกำรคัดสรรบุคคลที่จะมำปฏิบัติงำนในโครงกำรที่ชัดเจน
เพื่อให้สำมำรถคัดสรรบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับตำแหน่ง งำนที่กำหนดไว้ได้ และต้องจัดทำ
ข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรจ้ำงบุคลำกรของโครงกำรให้ชัดเจน ทั้งนี้ กำรกำหนดอัตรำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง
บุคลำกรของโครงกำรต้องสอดคล้องกับบัญชีแนบท้ำยระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินโครงกำร พ.ศ. 2562 และต้องไม่เกินอัตรำที่กำหนดไว้
ในรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส.
(4) กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ผู้รับทุนควรส่งผู้ปฏิบัติงำนตำแหน่งต่ำงๆ ในโครงกำรไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
หลักสูตร ของ สสส. เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุของโครงกำร
เป็นต้น หรืออำจจัดให้มีกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ หรือสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสอนงำน
กันเองภำยในโครงกำร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพ
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(ข) กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป
ผู้รับทุนควรวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป เพื่อเสริมสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยใน
โครงกำรให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพื่อป้ องกันและลดควำมเสี่ยงของโครงกำร โดยอย่ำงน้อยควรพิจำรณำ
ดำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กำรจัดทำวิธีปฏิบัติงำน (manual/Work instruction)
ผู้ รั บ ทุน ควรจัดทำวิธีปฏิบัติงำนแต่ล ะเรื่องไว้ให้ ชัดเจน โดยเฉพำะเรื่องที่มิได้
กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนตำมวิธีที่กำหนดไว้ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว
เรียบร้อย เช่น วิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรประชุม วิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผลภำยใน
วิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดส่งสื่อรณรงค์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(2) กำรสื่อสำรภำยในโครงกำร
ผู้รับทุนควรจัดระบบกำรสื่ อสำรข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ ภำยในโครงกำร เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำรที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
แผนกำรดำเนินงำน แผนปฏิบัติกำร วิธีปฏิบัติงำน และหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำร เป็นต้น
(3) กำรจัดระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีของโครงกำร
ผู้รับทุนควรจัดระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี ให้ชัดเจน เพื่อให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน สำมำรถบริ ห ำรจั ด กำรได้ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบ เพื่ อ ป้ อ งกั น ควำมสู ญ เสี ย และลดควำมเสี่ ย งใน
กำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้องและเกิดควำมเสียหำย เช่น กำหนดให้ชัดเจนว่ำ กำรเบิกจ่ำยเงินจะมีขั้นตอนหรือ
เส้นทำงกำรรับ-ส่งเอกสำรอย่ำงไร ใครเป็นผู้ขอเบิกเงิน ใครเป็ นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ใครเป็นผู้อนุมัติให้
จ่ ำยเงิน ใครเป็ น ผู้ จ่ ำยเงิน ใครเป็ น ผู้ บั น ทึกบัญชี ทั้งนี้ ผู้ ปฏิบัติงำนที่ทำหน้ำที่จ่ำยเงินจะต้องไม่ ใช่บุคคล
เดียวกันกับผู้ที่ทำหน้ำที่บันทึกบัญชี เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินมีกำรสอบทำนควำมถูกต้องก่อนกำรบันทึกบัญชี
(4) กำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรพัสดุโครงกำร
ผู้ รั บ ทุ น ควรจั ด ระบบกำรบริ ห ำรจัด กำรพั ส ดุ ข องโครงกำรให้ ชัด เจน เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถบริหำรจัดกำรงำนพัสดุได้อย่ำงเป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวทำงที่ สสส. กำหนด
เพื่อป้องกันควำมสูญเสียและลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้องและเกิดควำมเสียหำย เช่น ใครเป็น
ผู้ขอซื้อ/ขอจ้ำง ใครเป็นผู้ทำหน้ำที่จัดซื้อ/จัดจ้ำง ใครเป็นผู้อนุมัติกำรซื้อ/กำรจ้ำง ใครเป็นผู้ทำหน้ำที่ตรวจรับ
พัสดุ และใครเป็นผู้ทำหน้ำที่ควบคุมดูแลครุภัณฑ์/วัสดุที่จัดหำมำ เป็นต้น

(ค) กำรติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
ผู้รับทุนควรจัดวำงระบบกำรติดตำมและกำรประเมินผลภำยในของโครงกำรให้ชัดเจนว่ำ
จะติดตำมกำรทำงำนของตนเองอย่ำงไร ใครจะเป็นผู้ติดตำม และจะใช้เครื่องมือใดช่วยในกำรกำกับติดตำม
เช่น outcome mapping หรือ Logic framework เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับทุนสำมำรถกำกับติดตำม
และประเมินควำมคืบหน้ำหรือผลงำนให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมทั้งสำมำรถ
นำผลกำรประเมินภำยในโครงกำรมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรทำงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ในกรณี โ ครงกำรที่ มี ว งเงิ น สู ง กว่ ำ ปี ล ะ 10 ล้ ำ นบำท ผู้ รั บ ทุ น จะต้ อ งวำงแผนที่
จะนำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรประเมินภำยในโครงกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรแผนหรือ
คณะกรรมกำรกำกับทิศทำงอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนกำหนดด้วย
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2.4.2 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรของโครงกำร
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร (action plan) เป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ใน
ข้อเสนอโครงกำรไปสู่ กำรปฏิบั ติให้ บ รรลุ เป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำร และเป็นข้อมูล พื้นฐำน
ประกอบกำรพิจ ำรณำควำมเหมำะสมของกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ล ะงวด ผู้รับทุนควรจัดทำแผนปฏิบัติ กำร
(action plan) โดยพิจำรณำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นปัจจัยภำยในที่จะทำให้กำรทำงำนบรรลุ ตำม
เป้ำหมำย หรือปัจจัยภำยนอก (external factors) ที่เอื้อและไม่เอื้อต่อกำรดำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรม
รวมทั้งควรพิจำรณำสภำพปัญหำด้ำนเทคนิค (technical issues) ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่น กำรเลือกใช้
วิธีกำรที่เหมำะสม หรือกำรจัดหำผู้เชี่ยวชำญที่มีคุณสมบัติเหมำะสมจำกภำยนอกโครงกำร เป็นต้น
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผู้ขอรับทุนสำมำรถจัดทำแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สอดคล้องกับกิจ กรรมในข้อเสนอโครงกำร สสส. ได้พัฒนำ “ระบบ eProposal” ให้มีระบบปฏิบัติกำรที่
รองรับกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับข้อเสนอโครงกำรที่ผู้รับทุนจัดส่งให้ สสส. โดยสำมำรถเข้ำใช้
งำนได้ทำงหน้ ำเว็บ ไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th และผู้รั บทุน สำมำรถใช้แ ผนปฏิบัติกำรใน
ระบบดังกล่ำวส่งให้แก่ สสส. เพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวดได้

2.4.3 กำรจัดพื้นที่สำนักงำนหรือสถำนที่จัดกิจกรรมให้เอื้อต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้รับทุนต้องจัดพื้นที่สำนักงำนที่จะใช้ในกำรดำเนินโครงกำร และอำคำรที่สำนักงำนดังกล่ำว
ตั้งอยู่ ให้มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยอย่ำงน้อยต้องจัดเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กฎหมำย
กำหนด และผู้รับทุนต้องถ่ำยรูปและจัดส่งรูปถ่ำยแสดงกำรจัดเขตปลอดบุหรี่ดังกล่ำวให้แก่ สสส. พร้อมกับ
กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงวดที่ 1 เพื่อเบิกจ่ำยเงินงวดที่ 2 เว้นแต่ผู้รับทุน
เป็นหน่วยงำนของรัฐหรือส่วนรำชกำรที่ต้องจัดเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กฎหมำยกำหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุนมีกำรสนับสนุนทุนให้แก่โครงกำรย่อย ผู้รั บทุนต้องกำกับดูแลให้ผู้รับทุน
ในโครงกำรย่อยจัดเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กฎหมำยกำหนดด้วย

2.4.4 กำรใช้ตรำสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ สสส. เพื่อกำรเผยแพร่สื่อสำรกิจกรรม45
ในกรณีที่ผู้รับทุนผลิตหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนหรือกำรจัด
กิจกรรมหรือผลงำนของโครงกำร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสำรเผยแพร่ วัสดุของโครงกำร เป็นต้น ผู้รับทุนต้องระบุ
โลโก้ของ สสส. ตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้

(ก) หลักกำรใช้โลโก้ของ สสส.
เนื่องจำก สสส. ทำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพร่วมกับพันธมิตรหรือหุ้นส่วนสร้ำงเสริมสุขภำพ
(partnership) จำนวนมำก กำรนำโลโก้ของ สสส. ไปใช้อย่ำงถูกต้อง ถือเป็นเรื่องสำคัญ นอกจำกจะทำให้เกิด
มำตรฐำนเดียวกันแล้ว ยังป้องกันกำรนำไปใช้งำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพหรือกำรใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล กำรนำโลโก้ของ สสส. ไปใช้ ผู้รับทุนจึงต้องวำงโลโก้ของ สสส. ร่วมกับโลโก้ของผู้รับทุนด้วย

45

ศึกษำเพิ่มเติมจำกคู่มือกำรใช้ตรำสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ สสส.
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ข้อห้ำม
(1) ห้ำมผู้รับทุนวำงโลโก้ของ สสส. เพียงโลโก้เดียว แต่ถ้ำผู้รับทุนไม่มีโลโก้ ให้ใช้วิธีกำรเขียน “ชื่อผู้รับทุน”
แทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นงำนที่ สสส. ดำเนินกำรโดยตรง
(2) ห้ำมผู้รับทุนใช้โลโก้ของ สสส. สำหรับกำรดำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมใดๆ ของผู้รับทุนที่ไม่อยู่ใน
ขอบเขตกำรทำงำนในโครงกำรของ สสส.

ภำพที่ 12 : สรุปข้อกำหนดและวิธีกำรใช้งำนโลโก้ของ สสส.

(ข) เงื่อนไขกำรใช้โลโก้ของ สสส.
ผู้รับทุนพึงหลีกเลี่ยงหรือใช้ควำมระมัดระวังในกำรใช้โลโก้ของ สสส. ในงำนสื่อสำร
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง โดยเฉพำะ 3 เรื่องสำคัญดังต่อไปนี้
(1) งำนที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้งหรือ ส่ งผลกระทบทำงกำรเมือง กำรผลั กดัน
นโยบำย และควำมไม่เป็นกลำงทำงกำรเมือง
(2) งำนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือ ส่งผลกระทบต่อศำสนำ ควำมเชื่อในทำง
ศำสนำ หรืออำจขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน
(3) งำนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือ ส่งผลกระทบต่อนโยบำยหรือควำมมั่นคง
ของประเทศหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ในกรณีจ ำเป็ น ต้องใช้โ ลโก้ของ สสส. ในงำนสื่ อสำรที่ อำจมีลั กษณะตำม (1) ถึง (3)
ให้ผู้รับทุนทำหนังสือขออนุญำตจำก สสส. โดยระบุเหตุผลควำมจำเป็นให้ชัดเจน และต้องได้รับหนังสืออนุญำต
จำก สสส. ก่อน จึงจะใช้โลโก้ของ สสส. สื่อสำรในงำนนั้น
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ผู้รับทุนสำมำรถ download คู่มือเกี่ยวกับกำรใช้ โลโก้ของ สสส. และแบบโลโก้ ของ
สสส. ได้ที่เว็บไซต์ของ สสส. จำกเมนูด้ำนบน “เพื่อนภำคี” และเลือกเมนู “คู่มือภำคี” หรือสืบค้นจำกลิ้ง
http://www.thaihealth.or.th/partnership/categories/4/1/83 - คู่มือภำคี.html

2.4.5 กำรใช้ผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของโครงกำร46
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำของ สสส. ยึดตำมหลักกำรสำกล
ประกอบไปด้วยกำรสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำ (Creation) กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ (Protection)
กำรนำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ (Utilization) และกำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้สิทธิ (Enforcement)
ดั ง นั้ น ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งใช้ ผ ลงำนหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำของโครงกำร
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรเท่ำนั้น และหำกผู้รับทุน
ประสงค์ จ ะน ำผลงำนหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ดั ง กล่ ำ วไปใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำนหรื อ กำรจั ด กิ จ กรรมอย่ ำ งอื่ น
ให้ดำเนินกำรดังนี้
(1) กรณีที่นำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ให้ทำหนังสือแจ้งให้ สสส. ทรำบ
(2) กรณีที่นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกำรของตนเอง ให้ทำหนังสือขออนุญำตจำก สสส. ก่อน
(3) กรณีที่นำไปใช้ประโยชน์ในทำงกำรค้ำหรือกำรแสวงหำกำไร หรือนำไปใช้ประโยชน์
ภำยหลังโครงกำรสิ้นสุดลงแล้ว ให้ดำเนินกำรขออนุญำตและทำควำมตกลงกัน สสส. ตำมข้อบังคับกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ พ.ศ. 2559
ผู้ รั บ ทุน อำจประสำนงำนผ่ ำนส ำนัก /ฝ่ ำยของ สสส. หรือประสำนไปยัง ส ำนักวิช ำกำรและ
นวัตกรรมหรือศูนย์บริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำของ สสส. ผ่ำนเว็บไซต์ https://ip.thaihealth.or.th/ และ
อีเมล ipcenter@thaihealth.or.th

2.4.6 กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงกำร
(1) ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล “เพี ย งเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น ”
ตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำร และต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
อย่ำงเคร่งครัด
(2) ผู้รับทุนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ว นบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่ำนั้น
และต้อง “ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่ำงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล”47
เว้นแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยกำหนด และ
หำกจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับทุนต้องแจ้งและ
ขอควำมยิ น ยอมจำกเจ้ ำ ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก่ อ น โดยผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรบั น ทึ ก ควำมยิ น ยอมไว้
เป็นหลักฐำน
(3) หำกผู้รับทุนจำเป็นต้อง “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่น ” ไม่ใช่เก็บจำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผู้รับทุนต้องแจ้งเหตุผลควำมจำเป็นนั้นให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบและ
ต้องขอควำมยินยอมในเวลำไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเริ่มดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยกำหนด
46 ศึกษำเพิ่มเติมจำกคูม
่ ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำของ สสส.
47

ศึกษำตัวอย่ำงแบบแจ้งวัตถุประสงค์และขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสำรภำคผนวก 16
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(4) ผู้รับทุนต้องกำกับดูแลไม่ให้บุคลำกรของโครงกำรหรือ ผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลส่ว นบุคคล
ไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรำกฏในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้
ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ ต้องขอควำม
ยินยอมตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(5) ผู้รับทุนต้องกำหนดมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ทำลำย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
(6) ผู้รับทุนต้องดำเนินกำรลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรเก็บ
หรือหมดควำมจำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล หรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอหรือเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนควำมยินยอม เว้นแต่กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยกำหนด
(7) ผู้รับทุนต้องจัดช่องทำงให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล “สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้อง”
ของข้อมูลส่วนบุคคลและ “สำมำรถใช้สิทธิ” ในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(7.1) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ “เพิกถอนควำมยินยอม” ในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้แก่ผู้รับทุนได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(7.2) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำร “เข้ำถึง” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
และอำจขอให้ผู้รับทุนทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้แก่ ตนเอง รวมถึงขอให้เปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ควำมยินยอมได้
(7.3) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองให้ถูกต้อง หรือขอให้ “เพิ่มเติม” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้สมบูรณ์ได้
(7.4) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้รับทุน “ลบ” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
ด้วยเหตุบำงประกำรได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(7.5) เจ้ ำของข้อมูล ส่ ว นบุคคลมีสิ ทธิข อให้ “จำกัดกำรใช้ ” ข้อมูล ส่ ว นบุคคลของ
ตนเองด้วยเหตุบำงประกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
(7.6) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ “คัดค้ำนกำรประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนเองด้วยเหตุบำงประกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด
(8) หำกผู้รับทุนมอบหมำยให้บุคคลภำยนอกเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับทุนต้อง
จัดให้มี “ข้อตกลง”48 ระหว่ำงผู้รับทุนกับผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อกำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ผู้รับทุนกำหนด และ
ผู้ รั บ ทุน ต้องควบคุมและตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมหน้ำที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลให้ เป็นไป
ตำมกฎหมำยและข้อตกลงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

48

ศึกษำตัวอย่ำงแบบข้อตกลงกำรประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสำรผนวก 17
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2.5 กำรจัดหำพัสดุและบริหำรพัสดุของโครงกำร
2.5.1 กำรจัดหำพัสดุ
ผู้รับทุนที่เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้ดำเนินกำรจัดหำพัสดุและบริหำรพัสดุของ
โครงกำรตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎระเบียบหรือ
แนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เว้นแต่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงำนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบั ติตำมพระรำชบั ญ ญัติ ดัง กล่ ำว ให้ ทำควำมตกลงกับ สสส. ให้ ชัดเจนว่ำจะใช้วิ ธีก ำรจัด หำพัส ดุ แ ละ
บริหำรพัสดุของโครงกำรตำมคู่มือฉบับนี้หรือจะถือปฏิบัติตำมกฎระเบียบของผู้รับทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุนตกลงจะถือปฏิบัติตำมคู่มือฉบับนี้ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยเคร่งครัด

(ก) วิธีกำรจัดหำพัสดุ
กำรเลือกวิธีกำรจัดหำพัสดุในแต่ละครั้ง/รำยกำร ให้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) กำรจั ด หำพั ส ดุ ที่ มี ว งเงิ น กำรจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ ำ งหรื อ รำยกำรพั ส ดุ ใ นแต่ ล ะครั้ ง
ไม่เกิน 500,000 บำท ให้ผู้รับทุนดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงโดยวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(1.1) วิธีกำรเจำะจงผู้ประกอบกำร
(1.2) วิธีประกำศเชิญชวนผู้ประกอบกำรทั่วไป
(2) กำรจั ด หำพั ส ดุ ที่ มี ว งเงิ น กำรจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ ำ งหรื อ รำยกำรพั ส ดุ ใ นแต่ ล ะครั้ ง
เกินกว่ำ 500,000 บำท ให้ผู้รับทุนดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงโดยวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(2.1) วิธีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร
(2.2) วิธีประกำศเชิญชวนผู้ประกอบกำรทั่วไป

(ข) ขั้นตอนดำเนินกำรสำหรับกำรจัดหำพัสดุในแต่ละวิธี
(1) วิ ธี เ จำะจงผู้ ป ระกอบกำร ได้ แ ก่ กำรที่ ผู้ รั บ ทุ น เชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบกำรที่ มี
คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้เข้ำยื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำ โดยจะ
ดำเนินกำรวิธีกำรนี้ได้ต่อเมื่อเข้ำเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ลำดับ

รำยละเอียดงำน

1
2

จัดทำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และกำหนดรำคำกลำง
จัดทำบันทึกกำรขอซื้อ/จ้ำงเสนอผู้รับทุนเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งกรรมกำรจัดหำและกรรมกำรตรวจรับ
ดังนี้
(1) กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบำท ให้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ
หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นอย่ำงน้อย 1 คน
(2) กรณีวงเงินเกิน 1 แสนบำท ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำง
น้อย 3 คน
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แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

TOR
ผู้ขอซื้อ/จ้ำง
PR (ส่วน 1) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ

ลำดับ

รำยละเอียดงำน

3

ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่
กำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้มำยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ำมำเจรจำ
ต่อรองรำคำ
(1) พิจำรณำข้อเสนอของผู้ประกอบกำร ดังนี้
1) คุณสมบัติผู้ประกอบกำรต้องตรงตำม TOR
2) คุณสมบัติสินค้ำหรือบริกำรตรงตำมเงื่อนไขใน TOR
3) รำคำที่เสนอเหมำะสมและไม่เกินรำคำกลำง
(2) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมควำมเห็น เสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
จัดทำบันทึกสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมร่ำงประกำศชื่อ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก เสนอผู้รับทุนเพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ
(1) เผยแพร่ประกำศผลผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
โดยให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ทำกำรของผู้รับทุน
และลงประกำศบนเว็บไซต์ของผู้รับทุน (ถ้ำมี)
(2) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำทรำบ
โดยอำจจัดทำเป็นหนังสือหรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
(Email) พร้อมแนบประกำศผลฯ
จัดทำสัญญำเสนอผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม

4

5
6

7
8
9

จัดให้ผู้ประกอบกำรรับสัญญำเพื่อลงนำมและติดอำกรแสตมป์
หรือตีตรำสำรให้เรียบร้อย
เก็บรักษำสัญญำไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

หนังสือเชิญ เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม
กำรจัดหำ
รำยงำนผล เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม
กำรจัดหำ

PR (ส่วน 2) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ
ประกำศผล

สัญญำ
สัญญำ
สัญญำ

เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ

เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ
เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ
เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ และ
ผู้ประกอบกำร

(2) วิธีคัดเลือกผู้ประกอบกำร ได้แก่ กำรที่ผู้รับทุนเชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรที่มี
คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่ำ 3 รำย เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้ประกอบกำรที่มี
คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนดน้อยกว่ำสำมรำย ให้เชิญชวนผู้ประกอบกำรเท่ำที่มีอยู่ทั้งหมด
ลำดับ
1
2

รำยละเอียดงำน
จัดทำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และกำหนดรำคำกลำง
จัดทำบันทึกกำรขอซื้อ/จ้ำงเสนอผู้รับทุนเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำและคณะกรรมกำร
ตรวจรับ โดยให้แต่งตั้งอย่ำงน้อยคณะละ 3 คน
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แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

TOR
ผู้ขอซื้อ/จ้ำง
PR (ส่วน 1) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ

ลำดับ

รำยละเอียดงำน

3

ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่
กำหนด “ไม่น้อยกว่ำ 3 รำย” ให้มำยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ำมำ
เจรจำต่อรองรำคำ
หมำยเหตุ :
(1) กรณีที่มีผู้ประกอบกำรน้อยกว่ำสำมรำย ให้มีหนังสือเชิญ
ผู้ประกอบกำรเท่ำที่มีอยู่ทั้งหมด
(2) กรณี ที่ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งชี้ แ จงรำยละเอี ย ดของ TOR
เพิ่มเติม ให้ กำหนดวัน ชี้แจงให้ ผู้ ประกอบกำรทรำบโดย
ชัดเจน
(1) พิจำรณำข้อเสนอของผู้ประกอบกำร ดังนี้
1) คุณสมบัติผู้ประกอบกำรต้องตรงตำม TOR
2) คุณสมบัติสินค้ำหรือบริกำรตรงตำมเงื่อนไขใน TOR
3) รำคำที่เสนอเหมำะสมและไม่เกินรำคำกลำง
(2) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมควำมเห็น เสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
จัดทำบันทึกสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมร่ำงประกำศชื่อ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก เสนอผู้รับทุนเพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ
(1) เผยแพร่ประกำศผลผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
โดยให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ทำกำรของผู้รับทุน
และลงประกำศบนเว็บไซต์ของผู้รับทุน (ถ้ำมี)
(2) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำทุกรำย
ทรำบ โดยอำจจัดทำเป็นหนังสือหรือทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (email) พร้อมแนบประกำศผลฯ
จัดทำสัญญำเสนอผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม

4

5
6

7
8
9

จัดให้ผู้ประกอบกำรรับสัญญำเพื่อลงนำมและติดอำกรแสตมป์
หรือตีตรำสำรให้เรียบร้อย
เก็บรักษำสัญญำไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ
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แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

หนังสือเชิญ เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม
กำรจัดหำ

รำยงำนผล

เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม
กำรจัดหำ

PR (ส่วน 2) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ
ประกำศผล

สัญญำ
สัญญำ
สัญญำ

เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ

เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ
เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ
เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ /
ผู้ประกอบกำร

(3) วิ ธี ป ระกำศเชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบกำรทั่ ว ไป ได้ แ ก่ กำรที่ ผู้ รั บ ทุ น เชิ ญ ชวน
ผู้ประกอบกำรทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอ
ลำดับ

รำยละเอียดงำน

1
2

จัดทำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และกำหนดรำคำกลำง
จัดทำบันทึกกำรขอซื้อ/จ้ำงเสนอผู้รับทุนเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งกรรมกำรจัดหำและกรรมกำรตรวจรับ
ดังนี้
(1) กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบำท ให้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ
หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นอย่ำงน้อย 1 คน
(2) กรณีวงเงินเกิน 1 แสนบำท ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำง
น้อย 3 คน
เผยแพร่ประกำศและขอบเขตของงำน (TOR) โดยให้ปิดประกำศ
โดยเปิดเผย ณ สถำนที่ทำกำรของผู้รับทุน และลงประกำศบน
เว็บไซต์ของผู้รับทุน (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำดังนี้
(1) ไม่เกิน 5 แสนบำท ไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร
(2) เกิน 5 แสนบำท - 5 ล้ำนบำท ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
(3) เกิน 5 ล้ำนบำท – 10 ล้ำนบำท ไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร
(4) เกิน 10 ล้ำนบำทขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ 10 วันทำกำร
(1) พิจำรณำข้อเสนอของผู้ประกอบกำร ดังนี้
1) คุณสมบัติผู้ประกอบกำรต้องตรงตำม TOR
2) คุณสมบัติสินค้ำหรือบริกำรตรงตำมเงื่อนไขใน TOR
3) รำคำที่เสนอเหมำะสมและไม่เกินรำคำกลำง
(2) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมควำมเห็น เสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
จัดทำบันทึกสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมร่ำงประกำศชื่อ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก เสนอผู้รับทุนเพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ
(1) เผยแพร่ประกำศผลผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก
โดยให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ทำกำรของผู้รับทุน
และลงประกำศบนเว็บไซต์ของผู้รับทุน (ถ้ำมี)
(2) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำทุกรำย
ทรำบ โดยอำจจัดทำเป็นหนังสือหรือทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) พร้อมแนบประกำศผลฯ
จัดทำสัญญำเสนอผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม

3

4

5
6

7
8

จัดให้ผู้ประกอบกำรรับสัญญำเพื่อลงนำมและติดอำกรแสตมป์
หรือตีตรำสำรให้เรียบร้อย
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แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

TOR
ผู้ขอซื้อ/จ้ำง
PR (ส่วน 1) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ

ประกำศเชิญ เจ้ำหน้ำที่
ชวน
จัดซื้อ

รำยงำนผล

เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม
กำรจัดหำ

PR (ส่วน 2) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ
ประกำศผล

เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ

สัญญำ

เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ
เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ

สัญญำ

ลำดับ
12

รำยละเอียดงำน
เก็บรักษำสัญญำไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

สัญญำ

เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ และ
ผู้ประกอบกำร

2.5.2 กำรตรวจรับพัสดุ
ให้กรรมกำรตรวจรับพัสดุ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ตรวจรั บ พั ส ดุ ณ สถำนที่ ท ำกำรของผู้ รั บ ทุ น หรือ สถำนที่ อื่ น ซึ่ งก ำหนดไว้ ใ นสั ญญำ
เว้นแต่กรณีที่ไม่มีกำรระบุไว้ในสัญญำ ให้ตรวจรับพัสดุ ณ สถำนที่ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้รับทุน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนสัญญำ และหำกจำเป็นต้องทดลองหรือตรวจสอบทำง
เทคนิคหรือทำงวิทยำศำสตร์ จะเชิญผู้ชำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมำให้คำปรึกษำ หรือ
ส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถำนที่ของผู้ ชำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ นั้นก็ได้ ในกรณีจำเป็นที่
ไม่สำมำรถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตำมหลักวิชำกำรสถิติ
(3) ให้ ตรวจรั บพัสดุในวันที่ผู้ ขำยหรือผู้ รับจ้ำงนำพัสดุมำส่ งและให้ ดำเนินกำรให้ เสร็ จสิ้ น
ภำยใน 5 วันทำกำร หรือโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจสอบและเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง
ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงนำพัสดุนั้นมำส่ง แล้วมอบแก่เจ้ำหน้ำที่พร้อมกับ
ทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อเป็นหลักฐำนอย่ำงน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง 1 ฉบับ และเจ้ำหน้ำที่ 1
ฉบับ เพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินและรำยงำนให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรทรำบ
ในกรณีที่เห็นว่ำพัสดุที่ส่งมอบ มีรำยละเอียดไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดในข้อตกลงหรือ
ข้อตกลงให้รำยงำนให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อทรำบและสั่งกำรต่อไป
(5) ในกรณีที่ผู้ ขำยหรื อผู้ รับจ้ำงส่ งมอบพัส ดุถู กต้ องแต่ ไม่ ครบจำนวน หรือส่ งมอบครบ
จำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้ำข้อตกลงหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพำะจำนวนที่
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตำมข้อ (4) และให้รีบรำยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ ำงทรำบ
ภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันตรวจพบ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้รับทุนที่จะปรับผู้ขำยหรือ ผู้รับจ้ำงในจำนวนที่
ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(6) กำรตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้ำขำดส่วนประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สำมำรถใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น ฉะนั้น ให้รีบ
รำยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับถัดจำกวันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ำกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำควำมเห็นแย้งไว้ ให้เสนอรำยงำน
ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรพิจำรณำสั่งกำร และถ้ำผู้รับผิดชอบโครงกำรสั่งกำรให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงให้ดำเนินกำร
ตำมข้อ (4) หรือข้อ (5) แล้วแต่กรณี
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2.5.3 กำรควบคุมและดูแลรักษำพัสดุ
(ก) กำรควบคุมดูแลครุภัณฑ์ (ตำมเกณฑ์และต่ำกว่ำเกณฑ์)
เมื่อผู้รับทุนได้ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงครุภัณฑ์มำแล้วให้ดำเนินกำร ดังนี้
(1) กำรจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อใช้เป็น
ทะเบี ย นคุมครุ ภัณฑ์ โดยในแต่ล ะรำยกำรให้ ถ่ำยส ำเนำใบส่ งของ หรือใบกำกับภำษี หรือใบเสร็จรับเงิน
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) พร้อมระบุวันที่รับครุภัณฑ์ชิ้นนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ทะเบียนครุภัณฑ์ ควรประกอบด้วยข้อมูล
สำคัญ ได้แก่ ลำดับที่ รหัสครุภัณฑ์ (ที่กำหนดขึ้นเป็นตัวเลขเพื่อใช้ในกำรควบคุม และจัดทำป้ำยตัวเลขติดที่
ครุภัณฑ์นั้นๆ เพื่อสะดวกในกำรตรวจสอบ) จำนวน รำยละเอียดของครุภัณฑ์ วันที่ได้มำ เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง
นำมำจำกใบสำคัญจ่ำย รำคำทุนหรือรำคำที่ซื้อมำ สถำนที่ตั้ง (กรณีส่งมอบครุภัณฑ์นั้นให้หน่วยงำนอื่นเป็นผู้ใช้
ประโยชน์ ต้องจั ดทำหนั งสื อส่ งมอบกำรดูแลรักษำเป็นหลั กฐำน) และเก็บส ำเนำหลั กฐำนใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภำษีที่ใช้ประกอบประกอบกำรบันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑ์แนบไว้กับตัวทะเบียนด้วย
(2) กำรออกหมำยเลขรหั ส ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ พั ส ดุ ต รวจสอบใบส ำคั ญ จ่ ำ ย
(Payment Voucher) จำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินว่ำ เป็นกำรจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ และหำกพบว่ำเป็นกำรซื้ อ
ครุ ภัณฑ์และผู้ เกี่ย วข้องได้ตรวจรั บ พัส ดุนั้ นเรียบร้อยแล้ ว ให้ เจ้ำหน้ำที่พัส ดุบันทึกรำยกำรดังกล่ ำวลงใน
ทะเบียนครุภัณฑ์ และออกหมำยเลขรหัสครุภัณฑ์
(3) กำรติดหมำยเลขรหัสครุภัณฑ์ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุติดแถบหมำยเลขรหัสครุภัณฑ์
ในตำแหน่งที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย
(4) กำรดู แ ลรั กษำครุ ภัณ ฑ์ ผู้ รับผิ ดชอบโครงกำรจะต้องกำกับดูแลให้มีกำรดูแล
รักษำครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถำนที่ปลอดภัยและต้องควบคุมดูแลกำรใช้งำนครุภัณฑ์ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ
อยู่ภำยในวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมถึงต้องบำรุงรักษำครุภัณฑ์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ
และในกรณีที่ตรวจพบว่ำครุภัณฑ์เกิดชำรุดเสียหำย ให้ดำเนินกำรซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีดังเดิม ทั้งนี้ ถ้ำ
ควำมชำรุดหรือเสื่อมสภำพเกิดจำกกำรใช้งำนตำมปกติ ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยจำกงบบริหำรจัดกำรของโครงกำร แต่
ถ้ำครุภัณฑ์สูญหำยหรือชำรุดเสียหำยจำกกำรกระทำละเมิดของผู้หนึ่งผู้ใด ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรดำเนินกำร
ให้ ผู้ กระทำละเมิดชดใช้ค่ำเสี ย หำย หรื อดำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ให้ กลั บคืนสภำพพร้อมใช้งำน
ตำมปกติโดยเรียกค่ำใช้จ่ำยจำกผู้กระทำละเมิดนั้น แล้วแต่กรณี
(5) กำรตรวจนับครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจนับครุภัณฑ์
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจนับรำยกำรครุภัณฑ์ทั้งหมดว่ำถูกต้องครบถ้วนตำมทะเบียนครุภัณฑ์หรือไม่
พร้อมทั้งให้ระบุสภำพปัจจุบันของครุภัณฑ์แต่ละรำยกำรว่ำยังอยู่ ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติหรือไม่
โดยอำจมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่งหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจนับพัสดุก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อกำรตรวจนับ
ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ให้เสนอผู้รับผิดชอบโครงกำรรับทรำบหรือพิจำรณำสั่งกำรกรณีตรวจพบครุภัณฑ์ชำรุด
เสียหำยตำมข้อ 4)
(6) กำรรำยงำน สสส. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ต้องบันทึกรำยกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใน
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละงวด และต้องจัดส่งทะเบียนครุภัณฑ์ พร้อมหลักฐำนกำรสั่งซื้อ/จ้ำงครุภัณฑ์
ให้แก่ สสส. พร้อมกับกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวดด้วย และเมื่อสิ้นสุดโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้อง
จัดส่งทะเบียนครุภัณฑ์ให้แก่ สสส. พร้อมกับส่งคืนครุภัณฑ์ตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้
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(ข) กำรควบคุมดูแลวัสดุ
กรณีที่ผู้รับทุนได้จัดทำคลังวัสดุของโครงกำร ให้ผู้รับทุนดำเนินกำร ดังนี้
(1) กำรจัดทำทะเบียนวัสดุ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดทำทะเบียนวัสดุเพื่อใช้เป็นทะเบียน
ควบคุ ม ดู แ ลกำรเบิ ก จ่ ำ ยวั ส ดุ โดยให้ จั ด ท ำเป็ น ทะเบี ย นควบคุ ม ( Stock Card) ทั้ ง นี้ ทะเบี ย นวั ส ดุ
ควรประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อ ชนิด ขนำด และหน่วยนับของวัสดุ สถำนที่เก็บ วันที่ได้มำ ผู้ขำย
รำคำต่อหน่วย จำนวนที่ได้รับ จำนวนที่จ่ำยออก และจำนวนคงเหลือ
(2) กำรลงทะเบี ย นวั ส ดุ ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ พั ส ดุ ต รวจสอบใบส ำคั ญ จ่ ำ ย (Payment
Voucher) จำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินว่ำเป็นกำรจัดซื้อวัสดุหรือไม่ และหำกพบว่ำเป็นกำรซื้อวัสดุ และผู้เกี่ยวข้องได้
ตรวจรับวัสดุนั้นแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุบันทึกรำยกำรและจำนวนวัสดุดังกล่ำวลงในทะเบียนวัสดุ (พน.4)
(3) กำรเบิกจ่ำยวัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้องกำกับดูแลให้มีกำรเก็บรักษำวัสดุ
ในสถำนที่ปลอดภัยและต้องควบคุมดูแลกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปอย่ำงประหยัด และรัดกุม ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ต้องจัดให้มีหลักฐำนกำรเบิกวัสดุที่ได้รับอนุมัติจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนกำรเบิกจ่ำยวัสดุทุกครั้ง
(4) กำรตรวจนับวัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องจัดให้มีกำรสำรวจและ ตรวจนับวัสดุ
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจนับรำยกำรวัสดุทั้งหมดว่ำถู กต้องครบถ้วนตำมทะเบียนวัสดุหรือไม่ โดยอำจ
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่งหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจนับวัสดุก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อกำรตรวจนับวัสดุแล้ว
เสร็จ ให้เสนอผู้รับผิดชอบโครงกำรรับทรำบหรือพิจำรณำสั่งกำรกรณีที่ตรวจพบว่ำวัสดุเกิดชำรุดเสียหำยหรือ
สู ญหำยจำกกำรกระทำละเมิดของผู้ห นึ่งผู้ใดให้ผู้ รับผิดชอบ โครงกำรดำเนินกำรให้ผู้ กระทำละเมิดชดใช้
ค่ำเสียหำย
(5) กำรรำยงำน สสส. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ต้องบันทึกรำยกำรจัดซื้อวัส ดุ ไว้ ใน
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละงวด และต้องจัดส่งทะเบียนวัสดุให้แก่ สสส. พร้อมกับกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละ
งวดด้วย และเมื่อสิ้นสุดโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้องจัดส่งทะเบียนวัสดุให้แก่ สสส. พร้อมกับส่งคืน
วัสดุตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้

2.5.4 กำรส่งคืนหรือจำหน่ำยพัสดุเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
เมื่อสิ้นสุดโครงกำรไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ให้ผู้รับทุนเสนอ ขอควำมเห็นชอบจำกสำนัก/ฝ่ำยของ
สสส. ในกำรกำหนดวิธีดำเนินกำรกับพัสดุ ดังนี้
(1) วิธีกำรขำย ให้ดำเนินกำรขำยโดยวิธีทอดตลำดก่อน แต่ถ้ำขำยโดยวิธีทอดตลำดแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับกำรซื้อมำใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1.1) กำรขำยพัส ดุครั้งหนึ่ง ซึ่ งมีรำคำซื้อหรือได้มำรวมกันไม่เกิน 5000,000 บำท
จะขำยโดยวิธีเฉพำะเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำกันก็ได้
(1.2) กำรขำยให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนของ รั ฐ หรื อ องค์ ก ำรสถำนสำธำรณกุ ศ ลตำม
มำตรำ 47 (7) แห่งประมวลรัษฎำกร จะขำยโดยวิธีกำรเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำกันก็ได้
(1.3) กำรขำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ของโครงกำรที่โครงกำรมอบให้ใช้งำนในหน้ำที่ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจำกหน้ำที่หรือ เมื่ออุปกรณ์ดังกล่ำวหมด
ค่ำเสื่อมหรือพ้นระยะเวลำกำรใช้งำนแล้ว ให้ขำยให้แก่บุคคลนั้นโดยวิธีเฉพำะเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำ
กันก็ได้
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กำรขำยโดยวิ ธี ท อดตลำด ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิ ช ย์
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยประเมินรำคำทรัพย์สินก่อนกำรประกำศขำยทอดตลำด
ในกรณีที่เป็นพัสดุที่มีกำรจำหน่ำยเป็นกำรทั่วไป ให้พิจำรณำรำคำที่ซื้อขำยกันตำมปกติ
ในท้ อ งตลำด หรื อ รำคำท้ อ งถิ่ น ของสภำพปั จ จุ บั น ของพั ส ดุ นั้ น ณ เวลำที่ จ ะท ำกำรขำย และควรมี ก ำร
เปรียบเทียบรำคำตำมควำมเหมำะสม
กรณีที่เป็นพัสดุ ที่ไม่มีกำรจำหน่ำยทั่วไป ให้พิจำรณำรำคำตำมลักษณะ ประเภท ชนิด
ของพัสดุ และอำยุกำรใช้งำน รวมทั้งสภำพและสถำนที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอผู้อำนวยกำรสำนัก/ฝ่ำย
ของ สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำคำประเมินดังกล่ำวโดยผู้อำนวยกำรสำนัก/ฝ่ำยของ สสส. จะจ้ำง
ผู้ประกอบกำรที่ให้บริกำรขำยทอดตลำดเป็นผู้ดำเนินกำรก็ได้
ทั้งนี้ ขั้นตอนกำรขำยให้ดำเนินกำร ดังนี้
(1) ให้ ผู้ รั บ ทุ น ประสำนกั บ สสส. โดยผ่ ำ นส ำนั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลโครงกำรนั้ น
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งเพื่อประเมินสภำพและตรวจสอบรำคำคงเหลือของพัสดุก่อนดำเนินกำร
ขำย ทั้งนี้ ควรกำหนดให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงกำรเป็นประธำนกรรมกำร นักวิช ำกำรหรือผู้ แทน สสส. และ
เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำร เป็นกรรมกำร
(2) ให้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรขำยและจัดทำบันทึกให้ ชัดเจนว่ำขำยให้ กั บ ใคร
รำคำเท่ำไร พร้อมเหตุผลประกอบ และให้นำเงินที่ได้จำกกำรขำยเข้ำบัญชีรับเงินสนับสนุน โครงกำร
(3) ผู้รับทุนต้องจัดทำบันทึกกำรจำหน่ำยพัสดุส่งมำพร้อมกับเรื่องขอปิดโครงกำรหรือ
ยุติโครงกำรหรือยกเลิกโครงกำร พร้อมทั้งให้โอนเงินที่ได้จำกกำรขำยนั้นคืน สสส.
(2) วิธีกำรโอน ให้ดำเนินกำรโอนให้กับโครงกำรอื่นตำมที่ได้รับกำรอนุมัติจำก สสส .หรือ
ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือพัสดุนั้นไม่มีมูลค่ำทำงบัญชีหรือไม่คุ้มค่ำกับ กำรบำรุงรักษำหรือไม่เหมำะสมกับกำรใช้
งำนของ สสส. แล้ว จะขออนุมัติจำก สสส. เพื่อโอนให้แก่ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47
(7) แห่งประมวลรัษฎำกร ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
(2.1) จัดทำบันทึกกำรขอโอนพัสดุโครงกำรพร้อมแนบทะเบียนคุมพัสดุ มำยัง สสส.
เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรขอโอน
(2.2) เมื่อได้รับอนุมัติกำรโอนแล้ว ให้ดำเนินกำรโอนให้แก่โครงกำรอื่นหรือบุคคลอื่น
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. โดยให้จัดทำหลักฐำนกำรส่งมอบพร้อมถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน
(2.3) ให้ผู้รับทุนส่งมอบหลักฐำนกำรโอนมำยัง สสส. พร้อมกับกำรปิดโครงกำรหรือ
ยุติโครงกำรหรือยกเลิกโครงกำร เพื่อให้สำนักที่รับผิดชอบส่งฝ่ำยอำนวยกำรตรวจสอบต่อไป
(3) กำรส่ ง คื น สสส. ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ทุ น และส ำนั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ำรณำแนวทำง
กำรจัดกำรครุภัณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วเห็นว่ำไม่มีแนวทำงกำรดำเนินงำนที่เหมำะสม ให้ผู้รับทุนจัดทำบันทึก
ขอส่งคืนครุภัณฑ์โครงกำรพร้อมแนบทะเบียนคุมครุภัณฑ์มำยังผู้อำนวยกำรสำนัก/ฝ่ำยของ สสส. เพื่อพิจำรณำ
ตรวจสอบและเสนอผู้ จั ด กำรพิจ ำรณำอนุ มั ติ ให้ รับ คืน จำกผู้ รั บทุ น ก่ อนส่ งมอบให้ แ ก่ฝ่ ำยอ ำนวยกำรเพื่ อ
ดำเนินกำรรับคืนและออกหลักฐำนกำรรับคืนให้แก่ผู้รับทุนเป็นหลักฐำนรองรับกำรตรวจสอบต่อไป
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2.6 กำรจัดทำรำยงำนกำรเงินของโครงกำร
โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก สสส. จะต้องมีกำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน ของโครงกำรตำมหลักกำร
ทำงบัญชี เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้แทน สสส. และผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบถึงสถำนะทำงกำรเงินของโครงกำร
และรำยกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงินของโครงกำร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินของโครงกำร สสส. ให้เป็นไปอย่ำง
ถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอโครงกำร สสส. ได้ จั ด ท ำ “ระบบบั น ทึ ก รั บ –จ่ ำ ย” เพื่ อ สนั บ สนุ น
กำรบันทึกข้อมูลรำยกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงินของโครงกำร โดยได้ออกแบบให้เหมำะสมและรองรับกำรจัดทำ
รำยงำนกำรเงิ น ของโครงกำรที่ ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ สสส. เพื่ อ ประกอบกำรเบิ ก เงิ น ในแต่ ล ะงวดได้
อย่ำงถูกต้อง โดยระบบดังกล่ำวจะแบ่งระบบกำรใช้งำนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) ระบบทั่ ว ไป : เป็ น ขั้ น ตอนกำรเข้ ำ ใช้ ง ำนระบบบั น ทึ ก รั บ –จ่ ำ ย โดยได้ ก ำหนดให้ ผู้ รับทุน
กรอกข้อมูลโครงกำร คือ กรอกข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนระบบ กรอกทะเบียนสมุดบัญชีธนำคำร กรอกทะเบียน
รหัสหมวดหมู่ยุทธศำสตร์ กรอกทะเบียนคุมโครงกำรย่อย (ถ้ำมี) และกรอกทะเบียนคุมผู้ยืมเงินทดรองจ่ำย
(2) ระบบกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรเงิน : เป็นขั้นตอนกำรบันทึกรำยกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน
ของโครงกำร โดยจะแบ่ งออกเป็ น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบกำรรับเงิน ระบบกำรจ่ำยเงิน ระบบกำรยืมเงิน
ทดรองจ่ำย และระบบกำรคืนเงินทดรองจ่ำย
ผู้รับทุนสำมำรถเข้ำไปใช้งำนระบบบันทึกรับ -จ่ำยทำงเว็บไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th
และ download คู่มือกำรใช้งำนระบบบันทึกรับ-จ่ำยได้ที่ http://project.thaihealth.or.th/FinApp
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2.7 กำรจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
กำรจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในกำรบริหำรจัดกำรและ
กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำรต่ำงๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร ฉะนั้น ผู้รับทุนทุกโครงกำร มีหน้ำที่ต้องจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมระยะเวลำ
ที่กำหนดในเอกสำรงวดงำนงวดเงินที่แนบท้ำยข้อตกลงดำเนินงำน
เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลงำนของโครงกำร สสส.
ได้จัดทำ “ระบบรำยงำนควำมก้ำ วหน้ำ ” (e-report) เพื่ออำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ รับ ทุน
สำมำรถจั ด ท ำและส่ ง สรุ ป รำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ หรื อ ผลงำนของโครงกำรที่ ต้ อ งจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ สสส.
เพื่อประกอบกำรเบิกเงินในแต่ละงวดได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม โดยผู้รับทุนมีหน้ำที่ กรอกข้อมูลและบันทึก
ควำมก้ำวหน้ำในระบบตำมหัวข้อที่กำหนดไว้ ในรำยละเอียดงวดงำนงวดเงินตำมข้อตกลง ทั้งนี้ กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร สำมำรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้ 3 ระบบ ดังนี้
(1) ระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ สำหรับกำรจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรดำเนินงำน
ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงดำเนิ น งำน เป็ น ระบบที่อำนวยควำมสะดวกให้ ผู้ รับทุนสำมำรถ “จัดทำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร” เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด (ส.1) รวมทั้งยังช่วยให้
ผู้รับทุนสำมำรถจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรปิดโครงกำร (ส.2) โดยข้อมูลใน
ระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำจะอิงข้อมูลตำมระบบ e-Proposal ในหัวข้อที่ผู้รับทุนกรอกไว้ทุกหัวข้อ
(2) ระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (Digital Object Library : DOL) สำหรับอัพโหลดผลงำนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรดำเนินงำนในลักษณะที่เป็น “สื่อพร้อมใช้” เช่น คู่มือ หนังสือ รูปภำพ แผ่นพับ ผลงำนวิจัย คลิป
เสี ย ง คลิ ป VDO เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐำนประกอบใช้ แ นบในระบบรำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ หรื อ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ผลงำน ให้แก่ภำคีเครือข่ำยและผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องอัพโหลดสื่อที่
เป็นผลงำนลงในระบบ DOL ก่อน หลังจำกนั้นให้ผู้รับทุนทำกำรคัดลอก Link URL ของสื่อนั้นจำกระบบ DOL
ไปแนบในระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในหัวข้อ “กำรแนบไฟล์สื่อ”
(3) ระบบ I AM สำหรับรวบรวมข้อมูลจำกโครงกำรรับทุน เช่น ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ พื้นที่ดำเนินกำร เป็นต้น จำกผู้รับทุนทั่วประเทศมำแสดงผลเป็นแผนที่ ที่ตั้งขององค์กร/เครือข่ำย
ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ และที่อยู่ของผู้เชี่ยวชำญในประเด็นต่ำงๆ เพื่อช่วยให้ภำคีเครือข่ำยหรือบุคคลที่สนใจ
สำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงละเอียดมำกขึ้น
ผู้ รั บ ทุ น สำมำรถเข้ ำ ใช้ ง ำนและสำมำรถดำวน์ โ หลดคู่ มื อ ใช้ ง ำนของทั้ ง สำมระบบได้ ที่
https://webportal.thaihealth.or.th
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2.8 กำรขยำยระยะเวลำโครงกำร
2.8.1 ในกรณีที่ผู้รับทุนพบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร หรือมีเหตุจำเป็นอย่ำงอื่นที่
ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อตกลงได้ ให้ผู้รับทุนทำหนังสือ
ขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรไปยัง สสส. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำรนั้น 49 ทั้งนี้ สสส. ขอสงวนสิทธิ์
พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำเท่ำที่จำเป็นและเหมำะสม
2.8.2 เมื่อผู้มีอำนำจของ สสส. ได้อนุมัติให้ขยำยระยะเวลำโครงกำรแล้ว สสส. จะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับทุนทรำบ พร้อมกับจัดส่ง แบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง 50 เพื่อขยำยระยะเวลำโครงกำรให้ผู้รับทุน
พิจำรณำลงนำม
2.8.3 เมื่อผู้ รั บ ทุน ลงนำมในแบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ตกลงเสร็จแล้ ว ให้ ส่ งกลั บไปยัง สสส.
เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับติดตำมและตรวจสอบโครงกำรต่อไป
ข้อแนะนำ
ผู้รับทุนควรทำหนังสือขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรไปยัง สสส. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เพื่อให้ สสส. สำมำรถพิจำรณำอนุมัติ และจัดทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเพื่อ ขยำย
ระยะเวลำโครงกำรนั้นแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร
ข้อห้ำม
เมื่อระยะเวลำโครงกำรสิ้นสุดลงแล้ว ห้ำมผู้รับทุนเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรจนกว่ำ จะได้รับอนุมัติให้
ขยำยระยะเวลำโครงกำร เว้น แต่จ ะได้รั บหนังสือยืนยันจำก สสส. ให้ ดำเนินโครงกำรต่อไปได้ในระหว่ำง
กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำโครงกำร

49 ศึกษำตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 18
50 ศึกษำแบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในเอกสำรผนวก 19
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2.9 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำร
2.9.1 ในกรณีที่ผู้รับทุนพบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร หรือมีเหตุผลควำมจำเป็นที่
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือรำยละเอียดของโครงกำร หรือรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในแต่ละกิจกรรม หรือ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงกำร ให้ผู้รับทุนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมำพร้อมกับกำรเบิกจ่ำยเงินงวด
ของโครงกำร หรือทำหนังสือขออนุมัติจำก สสส. เป็นรำยกรณี เว้นแต่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ในหมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำใช้จ่ำยในหมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมนั้น51
ให้ผู้รับทุนทำหนังสือแจ้ง สสส. ทรำบ
2.9.2 เมื่อผู้มีอำนำจของ สสส. ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรแล้ว สสส. จะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับทุนทรำบ และดำเนินกำรเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณี เ ป็ น กำรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงที่ ก ระทบต่ อ เนื้ อ หำในข้ อ ตกลง เช่ น ระยะเวลำ
โครงกำร กำรเพิ่มหรื อลดวงเงิน สนั บ สนุ น โครงกำร กำรปรับเปลี่ ยนเงินสนับสนุนโครงกำรจำกค่ำดำเนิน
โครงกำรหรื อค่ำครุ ภัณฑ์มำเป็ น ค่ำบริ ห ำรโครงกำร หรือกำรเปลี่ ยนเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินงวด เป็นต้น
สสส. จะส่งแบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง52ให้ผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม
(2) กรณี เ ป็ น กำรเปลี่ ย นแปลงผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำร สสส. จะส่ ง แบบฟอร์ ม แต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบโครงกำรให้ผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม
2.9.3 เมื่อผู้รับทุนลงนำมในแบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงหรือแบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงกำรเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับไปยัง สสส. เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับติดตำมและตรวจสอบโครงกำรต่อไป
ข้อแนะนำ
(1) กรณีที่ผู้รับทุนขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้รับทุนต้องแนบเอกสำรสรุปข้อมูลประวัติส่ว นตัว

ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำน และผลงำนสำคัญ
ของบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรให้แก่ สสส. ด้วย
(2) หำกกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำร จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินสนับสนุน “ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ” เมื่อผู้รับทุน
ได้รับบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแล้ว ต้องคำนวณและดำเนินกำรเสียอำกรแสตมป์เพิ่มเติมให้ครบตำม
หลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกรกำหนด
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ค ำว่ ำ “ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ของค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในหมวดกิ จ กรรมหรื อ กลุ่ ม กิ จ กรรมนั้ น ” หมำยถึ ง กำรโอนเงิ น ออกจำก
หมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำใช้จ่ำยที่ระบุไว้ในหมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมนั้น เช่น
กลุ่มกิจกรรมนั้นระบุค่ำใช้จ่ำยไว้ 100,000 บำท หำกผู้รับทุนโอนเงินจำกกลุ่มกิจกรรมนั้นไปใช้จ่ำยในกลุ่มกิจกรรอื่นไม่เกิน
10,000 บำท ผู้รับทุนต้องทำหนังสือแจ้ง สสส. ทรำบ
52 ศึกษำแบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในเอกสำรผนวก 18
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2.10 กำรปิดโครงกำร
กำรปิดโครงกำร หมำยถึง กรณีทผี่ ู้รับทุนได้ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำร
และ สสส. ได้พิจำรณำอนุมัติให้ปิดโครงกำรนั้น
ผู้รับทุนต้องดำเนินกำรขออนุมัตปิ ิดโครงกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
2.10.1 เมื่อใกล้ครบกำหนดระยะเวลำโครงกำร ผู้รับทุนต้องเร่งจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิน งำน
ฉบับสมบูรณ์ และรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในงวดที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งรำยงำนกำรเงินเพื่อปิดโครงกำร
2.10.2 ก่ อ นครบก ำหนดระยะเวลำโครงกำรหรื อ อย่ ำ งช้ ำ ภำยในเวลำไม่ เ กิ น 90 วั น นั บ แต่ วั น
ทีค่ รบกำหนดระยะเวลำโครงกำร ผู้รับทุนต้องทำหนังสือขออนุมัติปิดโครงกำรไปยัง สสส. พร้อมกับส่งรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ รำยงำนกำรเงินของโครงกำรในงวดที่ผ่ำนมำ รำยงำนกำรเงินเพื่อปิดโครงกำร
และดำเนินกำรปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีปิดโครงกำรโดยไม่เบิกเงิน ให้ผู้รับทุนขอปิดบัญชีเงินฝำกกับธนำคำร พร้อมโอน
เงิ น คงเหลื อ และดอกเบี้ ย ทั้ ง หมดให้ แ ก่ สสส. และให้ แ นบส ำเนำใบโอนเงิ น และส ำเนำสมุ ด บั ญ ชี
เงินฝำก (ปิดบัญชี) มำพร้อมกับรำยงำนกำรเงินเพื่อปิดโครงกำร
(2)

กรณีปิดโครงกำรพร้อมกับเบิกเงินงวดสุดท้ำย ให้ผู้รับทุนดำเนินกำรตำมลำดับ ดังนี้

(2.1) ให้ ป รั บ สมุ ด บัญ ชีเ งิน ฝำกให้ เป็ น ปัจ จุบั น และหำกพบว่ ำ ยั งมี เ งิน คงเหลื อ
ในบัญชีดังกล่ำว ให้นำจำนวนเงินคงเหลือดังกล่ำวหักออกจำกยอดเงินที่จะขอเบิกจำก สสส.
(2.2) เมื่อ สสส. โอนเงินงวดสุดท้ำยให้ แก่ผู้รับทุนแล้ว ให้ขอปิดบัญชีเงินฝำกกับ
ธนำคำร และทำสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก (ปิดบัญชี) ส่งให้แก่ สสส. เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบต่อไป
2.10.3 เมื่อ สสส. พิจำรณำอนุมัติให้ปิดโครงกำรแล้ว สสส. จะแจ้งให้ผู้รับทุนทรำบ และให้ผู้รับทุน
เก็บรักษำหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร หลักฐำนกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย และรำยงำนกำรเงินของ
โครงกำร ไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ปิดโครงกำร
ข้อแนะนำ
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำโครงกำรหรืออย่ำงช้ำภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ สสส. อนุมัติปิดโครงกำร ผู้รับทุน
ต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) ส่ ง คื น พั ส ดุ ข องโครงกำรให้ แ ก่ สสส. หรื อ ด ำเนิ น กำรจ ำหน่ ำ ยพั ส ดุ ข องโครงกำรตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้และส่งเงินคืนให้แก่ สสส.
(2) ส่งคืนเงินสนับสนุนคงเหลือทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยและเงินรำยได้ (ถ้ำมี) ให้แก่ สสส. โดยให้ใช้วิธีกรอก
รำยละเอียดในใบ Teller Payment และโอนเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ของธนำคำร
(3) ส่งมอบผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรให้แก่ สสส.
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2.11 กำรยุตโิ ครงกำร
กำรยุติ โ ครงกำร หมำยถึง กรณีที่ ผู้ รับทุนไม่ส ำมำรถด ำเนินโครงกำรให้ แล้ ว เสร็จ ได้ และ สสส.
เห็นพ้องร่วมกับผู้รับทุนว่ำโครงกำรนั้นประสบข้อจำกัดหรืออุปสรรค หรือมีสถำนกำรณ์พิเศษ หรือมีเหตุจำเป็น
อันไม่สมควรดำเนินโครงกำรต่อไป สสส. จึงพิจำรณำอนุมัติให้ยุติโครงกำรนั้น
ผู้รับทุนต้องดำเนินกำรขออนุมัติยุติโครงกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
2.11.1 เมื่อเกิดปัญหำหรืออุปสรรคจนทำให้ผู้รับทุนไม่สำมำรถดำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมภำยใน
เวลำที่กำหนดได้ หรือมีเหตุผลควำมจำเป็นอย่ำงอื่นที่จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือวิธีดำเนินกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ให้ผู้รับทุนมีหนังสือแจ้งให้ สสส. ทรำบ เพื่อพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง กำรดำเนินกำรหรือกำร
จัดกิจกรรมของโครงกำร
2.11.2 เมื่อผู้รับทุนได้รับคำแนะน ำของ สสส. แล้ว ผู้รับทุน ต้องดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงภำยใน
ระยะเวลำที่ สสส. กำหนด และหำกผู้รับทุนได้ดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมคำแนะนำของ สสส. แล้ว เห็นว่ำ
สำมำรถปิดโครงกำรได้ ก็ให้ดำเนินกำรปิดโครงกำรตำมปกติ แต่หำกดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมคำแนะนำ
ของ สสส. แล้ว ไม่อำจดำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จ ได้ ให้ผู้รับทุนทำหนังสือขออนุมัติยุติโครงกำรไปยัง สสส.
พร้อมกับส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรที่ดำเนินกำรมำแล้วทั้งหมด และรำยงำนกำรเงินโครงกำร
2.11.3 สสส. จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติ ยุติโครงกำรให้ผู้รับทุนทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่ำว ทั้งนี้ สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลง หำกตรวจ
พบว่ำปัญหำอุปสรรคนั้นเกิดจำกกำรจงใจปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือฝ่ำฝืนคำสั่งหรือคำแนะนำของ สสส.
2.11.4 ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งเก็ บ รั ก ษำหลั ก ฐำนกำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น สนับ สนุ น โครงกำร หลั ก ฐำนกำรหั ก ภำษี
ณ ที่จ่ำย และรำยงำนกำรเงินของโครงกำร ไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ยุติโครงกำร
ข้อพึงระวัง
(1) สสส. อำจแจ้ง “ระงับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร” หำกตรวจพบเหตุกำรณ์ต่อไปนี้
(1.1) ผู้รับทุนไม่ปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำนตำมที่ สสส. แนะนำภำยในเวลำที่กำหนด
(1.2) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์โครงกำร
(1.3) ผู้รับทุนหยุดดำเนินโครงกำรก่อนที่โครงกำรจะแล้วเสร็จโดยไม่แจ้งให้ สสส. ทรำบ
(1.4) ผู้รับทุนไม่ส่งรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรหรือรำยงำนกำรเงินโครงกำรภำยในเวลำที่กำหนด
(1.5) มีเหตุอื่นที่ สสส. เห็นว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ได้
เมื่อผู้รับทุนถูกระงับกำรใช้จ่ำยเงินแล้ว ผู้รับทุนต้องเสนอแผนปรับปรุงกำรดำเนินงำนไปยัง สสส. โดยเร็ว
และหำก สสส. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำแผนดังกล่ำวจะทำให้โครงกำรแล้วเสร็จ ตำมวัตถุประสงค์ภำยในเวลำ
อันสมควร สสส. จะพิจำรณำยกเลิกกำรระงับกำรใช้จ่ำยเงินดังกล่ำว
(2) สสส. อำจใช้สิทธิ “บอกเลิกข้อตกลง” หำกตรวจพบเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
(2.1) ผู้รับทุนใช้จ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของข้อตกลง
(2.2) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นในโครงกำรและผู้รับทุนไม่แจ้งให้ สสส. ทรำบโดยเร็ว
(2.3) ผู้รับทุนกระทำกำรใดๆ ในโครงกำรจนเป็นเหตุให้ สสส. ได้รับควำมเสียหำย
(2.4) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จ แม้ให้โอกำสแก้ไขปรับปรุงแล้ว
(2.5) ผลกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ หรื อ ประเมิ น ผลโครงกำรนั้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ควำมล้ ม เหลวหรื อ
จะล้มเหลว
(2.6) เหตุกำรณ์อื่นตำมที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรสนับสนุนทุนและบริหำรจัดกำรโครงกำรย่อย
3.1 กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรย่อย
ในกำรด ำเนิ น งำนตำมยุ ท ธศำสตร์ ที่ ก ำหนดไว้ ใ นข้ อ เสนอโครงกำรที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก สสส.
บำงโครงกำร อำจไม่สำมำรถดำเนิน งำนได้ด้ว ยตนเองทั้งหมด ซึ่งอำจเป็นเพรำะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ อัต รำ
กำลังคน หรือมีควำมจำเป็นต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญหรือ ควำมชำนำญเฉพำะในบำงกิจกรรม หรืออำจเป็น
เพรำะโครงกำรหลักต้องกำรสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้นหรือต้องกำรขยำยกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ไป
ในวงกว้ำงยิ่งขึ้น ดังนั้น บำงโครงกำรจำเป็นต้องดำเนินงำนผ่ำนโครงกำรย่อย ผู้รับทุนจึงต้องจัดวำงระบบใน
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรย่อยตั้งแต่กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรย่อย กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย
กำรพิจำรณำอนุมัตโิ ครงกำรย่อย ตลอดจนกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรย่อย เพื่อให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรหลัก
ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงกำรย่อยของผู้รับทุนอำจถูกพัฒนำขึ้นมำได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
3.1.1 พัฒนำรำยละเอียดของโครงกำรย่อยมำพร้อมกับโครงกำรหลัก โดย สสส. และและภำคี
ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพัฒนำรำยละเอีย ดของโครงกำรย่อย ตั้งแต่กระบวนกำรพัฒนำโครงกำรหลัก ดังนั้น
เมื่อโครงกำรหลักได้รับกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรและพิจำรณำอนุมัติโดยผู้มีอำนำจของ สสส.
แล้ว ถือได้ว่ำโครงกำรย่อยลักษณะนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองและเห็นชอบจำก สสส. ในเบื้องต้นแล้ว
อย่ ำ งไรก็ ดี ผู้ รั บ ทุ น อำจจั ด ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วำมรู้ ค วำมเชี่ ย วชำญในเรื่ อ งนั้ น ๆ (technical review)
กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยเพิ่มเติมก่อนพิจำรณำอนุมัติโครงกำรย่อยนั้นก็ได้
3.1.2 พั ฒ นำร่ ว มกั บ ภำคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยผู้ รั บ ทุ น และภำคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จะร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำรย่อยเพื่อ ค้นหำแนวทำงที่จะพัฒนำ
หรือแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อสุขภำวะของประชำชนภำยใต้วัตถุประสงค์ของโครงกำรหลัก โดยอำจมี
กำรจัดประชุมเพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนและองค์กรภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
แนวทำงดำเนินกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวก็ได้ โดยผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร
ย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆ (technical review)
3.1.3 ประกำศเปิ ด รั บ ทั่ ว ไปจำกผู้ ที่ ส นใจ โดยผู้ รั บ ทุ น จะก ำหนดประเด็ น และช่ ว งเวลำที่
จะประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรย่อย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกำสยื่นข้อเสนอโครงกำรย่อยเข้ำมำขอรับ
กำรสนับสนุน ทุนเพื่อเป็ น ค่ำใช้จ่ ำยในกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุ ขภำพตำมประเด็นที่ตนเองสนใจภำยใต้
วัตถุประสงค์ของโครงกำรหลัก โดยผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆ (technical review)
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3.2 กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำควำมคิดเห็นหรือข้อแนะนำทำงวิชำกำรของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (technical review) มำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติ ข้อเสนอโครงกำรย่อย ดังนั้น
โครงกำรย่ อ ยที่ มี ก ำรพั ฒ นำรำยละเอี ย ดมำพร้ อ มกั บ โครงกำรหลั ก ตำมข้ อ 3.1.1 ผู้ รั บ ทุ น อำจจั ด ให้ มี
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยเพิ่มเติมก็ได้

3.2.1 กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้รับทุนอำจจัดทำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยภำยใต้
โครงกำรหลักได้ด้วยวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนทำหนังสือแจ้งมำยัง สสส. โดยผ่ำนสำนักที่เกี่ยวข้อง ขอใช้บัญชีร ำยชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. เพื่อให้สำนักดังกล่ำวพิจำรณำคัดเลือกรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมำะสมจำกบัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. และจัดทำหนังสือแจ้ง รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะให้ผู้รับทุนใช้ในกำรกลั่นกรองข้อเสนอ
โครงกำรย่อยภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว
(2) ผู้ รั บ ทุน จั ด ทำบัญ ชีร ำยชื่ อ ผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ข องตนเอง และส่ งให้ สสส. พิจำรณำ
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เห็นชอบ ก่อนนำมำใช้สำหรับกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยภำยใต้โครงกำรนั้น

3.2.2 กำรเลือกรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับกลั่นกรองโครงกำรย่อย
เนื่องจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอโครงกำรย่อยหรือมีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่
ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรย่อย อำจทำให้ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงตรงไปตรงหรือ
กำรกลั่ น กรองข้ อ เสนอโครงกำรย่ อ ยเกิ ด ควำมไม่ เ ป็ น กลำง ดั ง นั้ น ผู้ รั บ ทุ น จึ ง ต้ อ งหลี ก เลี่ ย งกำรเลื อ ก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อำจมีส่วนได้เสียในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผู้เสนอโครงกำรย่อยนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเอง
(2) กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำรกับผู้เสนอโครงกำรย่อย กล่ำวคือ
ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรของผู้เสนอโครงกำรย่อย หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของผู้
เสนอโครงกำร เช่น เป็นกรรมกำรหรือเลขำธิกำรมูลนิธิหรือสมำคมหรือองค์กรสำธำรณประโยชน์ เป็นต้น
(3) กรณี ที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง ทุ น กั บ ผู้ เ สนอโครงกำรย่ อ ย กล่ ำ วคื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหำชนจำกัดที่เสนอโครงกำรย่อย
(4) กรณี ที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง เครื อ ญำติ ห รื อ เป็ น บุ ค คลใกล้ ชิ ด กั บ
ผู้เสนอโครงกำรย่อย กล่ำวคือ ผู้เสนอโครงกำรย่อยเป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสหรือญำติของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
เป็นบุคคลที่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคล
นั้น หรือเป็นบุคคลที่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเจ้ำหนี้ ลูกหนี้ หรือนำยจ้ำง
(5) กรณี ที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นข้ อ เสนอโครงกำรย่ อ ยหรื อ
เป็นบุคคลที่จะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจำกข้อเสนอโครงกำร
(6) กรณีอื่นใดที่ สสส. หรื อผู้รับทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำอำจทำให้กำรกลั่นกรองทำง
วิชำกำรของผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นกลำง
53

สสส. เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรแผนเห็นชอบ
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3.2.3 กำรกำหนดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตำมขนำดโครงกำรย่อย
งบประมำณที่เสนอ
ไม่เกิน 200,000 บำท
200,001 - 1,000,000 บำท
1,000,001 - 5,000,000 บำท
5,000,000 บำทขึ้นไป

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่ำงน้อย 1 คน
อย่ำงน้อย 3 คน
อย่ำงน้อย 5 คน
อย่ำงน้อย 7 คน

3.2.4 วิธีกำรกลั่นกรองโครงกำรย่อย
(1) ส่งเอกสำรโครงกำรย่อยให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองโดยกำรอ่ำนและเสนอควำมเห็น
เป็ น เอกสำร โดยผู้ รั บ ทุน จะต้ อ งมี ห นั งสื อน ำส่ ง ข้ อ เสนอโครงกำรย่ อยให้ แ ก่ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ พร้อมกั บ แนบ
แบบฟอร์มรับรองกำรมีส่วนได้เสีย (COI) ของผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบฟอร์มให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดเห็นใน
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย ทั้งนี้ ผู้รับทุนควรกำหนดระยะเวลำให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งแบบฟอร์ ม COI
และแบบฟอร์มให้ข้อคิดเห็นกลับมำยังผู้รับทุนให้ชัดเจน
(2) จัดประชุมพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย โดยผู้รับทุนต้องมีหนังสื อ
เชิญประชุมผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหน้ำโดยระบุวัน เวลำ และสถำนที่จัดประชุม และควรส่งเอกสำรข้อเสนอโครงกำร
ย่ อ ยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ พิ จ ำรณำก่ อ นวั น ประชุ ม อย่ ำ งน้ อ ย 1 สั ป ดำห์ และอำจส่ ง เอกสำรอื่ น ๆ
ให้พิจำรณำล่วงหน้ำด้วยก็ได้ เช่น แบบฟอร์มรับรองกำรมีส่วนได้เสีย (COI) ของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแบบฟอร์ม
ให้ข้อคิดเห็นในกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย และในวันประชุม ผู้รับทุนอำจให้ผู้เสนอโครงกำรย่อย
มำนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถำมของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีค วำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรย่อย
มำกขึ้น และต้องเชิญผู้เสนอโครงกำรย่อยออกจำกห้องประชุมหลังนำเสนอและตอบข้อซักถำมเสร็จสิ้น เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิสำมำรถพิจำรณำและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นอิสระ

3.3 กำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรย่อย54
เมื่อข้อเสนอโครงกำรย่อยได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองทำงวิชำกำรแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่โครงกำรเสนอ
ผู้รับทุนเพื่อพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรย่อยนั้น โดยให้แนบสรุปผลกำรกลั่นกรองทำงวิชำกำรเป็นเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติด้วย

54

ปัจจุบัน สสส. อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรย่อย
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3.4 กำรจัดทำข้อตกลงสนับสนุนโครงกำรย่อย
ผู้รับทุนต้องจัดทำข้อตกลงสำหรับให้เงินสนับสนุนโครงกำรย่อยไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรทุกโครงกำร 55
โดยข้อตกลงนั้นอย่ำงน้อยควรมีสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ขอบเขตกำรดำเนินโครงกำร โดยต้องระบุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในแต่ละงวดให้ชัดเจน เพื่อให้
สำมำรถกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรย่อยได้
(2) ระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของกำรดำเนินงำนโครงกำรย่อย โดยเฉพำะระยะเวลำสิ้นสุดของ
โครงกำรย่อยจะต้องแล้วเสร็จล่วงหน้ ำก่อนวันสิ้นสุ ดระยะเวลำของโครงกำรหลั ก เพื่อให้ผู้รับทุนสำมำรถ
สรุปผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของโครงกำรได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
(3) วงเงิ น สนั บ สนุ น โครงกำรย่ อ ย โดยต้ อ งแบ่ ง กำรเบิก จ่ ำยเงิน ในแต่ ล ะงวดให้ ส อดคล้ องกับ
ค่ำใช้จ่ำยเงินในกำรดำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมในแต่ละงวด ทั้งนี้ เงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด ผู้รับ
ทุนจะต้องระบุให้มีกำรส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหรือผลกำรดำเนินงำนด้วย
(4) เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ กำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำร กำรส่ ง รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ กำรส่งมอบทรั พย์สิน ทำงปัญญำและทรัพย์สิ นต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำรย่อย เป็นต้น

3.5 กำรบริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรย่อย
ให้ผู้รับทุนประยุคใช้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรของ สสส. ในข้อ 1.4.5 เรื่อง
กำรกำกับติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลโครงกำร ในคู่มือ ฉบับนี้สำหรับกำรบริหำรจัดกำรและ
ติดตำมโครงกำรย่อย

55

ศึกษำตัวอย่ำงแบบข้อตกลงสนับสนุนทุนโครงกำรย่อยในเอกสำรผนวก 19
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ส่วนที่ 4 มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน56
4.1 มำตรฐำนทำงจริยธรรม
เพื่อให้กำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง สสส. และผู้รับทุน เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นและตรงไปตรงมำ
ตำมหลั กธรรมำภิบ ำล สสส. จึ งกำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ รับทุน เพื่อให้ ผู้ รับทุนรับทรำบและ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
(1) ผู้รับทุนพึงดำเนินกำรด้วยควำมซื่อสัตว์ มีคุณธรรม และยึดถือจรรยำบรรณในทำงวิชำชีพและ
บริหำรจัดกำรโครงกำรโดยสุจริต โดยไม่เสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่คัดลอกผลงำนหรือแนวคิดของผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญำต และพึงเสนอแต่ข้อมูลที่สำมำรถพิสูจน์ยืนยันหรืออ้ำงอิงได้อย่ำงถูกต้อง
(2) ผู้รับทุนพึงตระหนั กและปฏิบัติตำมพันธสั ญญำในกำรบริห ำรจัดกำรโครงกำรตำมข้อ เสนอ
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส.
(3) ผู้ รั บ ทุน ต้องไม่น ำเอำผลงำนของโครงกำร หรือชื่อของ สสส. ไปแสวงหำผลประโยชน์ใดๆ
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก สสส. หรือทำให้เกิดควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภำพลักษณ์ของ สสส.
(4) ผู้รับทุนต้องไม่สนับสนุนทุนหรือจัดซื้อจัดจ้ำงกับตนเองหรือบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
ที่ผู้รับทุนมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
(5) ผู้รับทุนพึงหลีกเลี่ยงกำรทำหน้ำที่ประเมินผลในงำนหรือโครงกำรที่ตนเองเป็นผู้รับทุนหรือ
มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เว้นแต่กรณีจำเป็น ให้ผู้รับทุนสำแดง (Declare) ข้อเท็จจริงไว้ใน
รำยงำนผลกำรประเมินให้ชัดเจน
คำอธิบำยเพิ่มเติม
คำว่ำ “มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม” หมำยควำมว่ำ ผู้รับทุนมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำร หมำยถึง ผู้รับทุนดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของผู้นั้น และให้หมำยควำมรวมถึงเป็น
กรรมกำรหรือผู้มีอำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์อื่นใด
เว้นแต่เป็นหน่วยงำนของรัฐ
(2) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงทุน หมำยถึง ผู้รับทุนเป็นผู้มีหุ้นส่วนอยู่ในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชน
(3) มีควำมสั มพัน ธ์โ ดยเครื อญำติ หมำยถึง เป็นคู่ส มรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ ำวะของผู้ รับทุน หรือ
มีคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้รับทุนดำรงตำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นตำม
(1) หรือ (2) ให้ถือว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกำรถือหุ้นของผู้รับทุนด้วย

56

ศึกษำเพิ่มเติมจำกคูม่ ือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สสส.
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4.2 กลไกบังคับใช้และบทลงโทษ
เมื่อ สสส. ได้รับ กำรร้ องเรี ยนหรื อปรำกฏเหตุว่ำผู้รับทุน อำจประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำง
จริ ย ธรรม สสส. จะพิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบจริย ธรรมจ ำนวนสำมคน แต่ ไ ม่ เ กิ น ห้ ำ คน
เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบพฤติกรรมหรือกำรกระทำที่สงสัยว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน
เมื่อผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืน มำตรฐำนทำงจริยธรรม สสส. จะสั่งยุติเรื่อง
แต่ ห ำกปรำกฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ ำ มี ก ำรปฏิ บั ติ ฝ่ ำ ฝื น มำตรฐำนทำงจริ ย ธรรมของผู้ รั บ ทุ น สสส. จะพิ จ ำรณำ
ดำเนินกำร ดังนี้
(1) กรณีฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมนั้นไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงและไม่ทำให้ สสส. ได้รับควำม
เสียหำย สสส. จะพิจำรณำตักเตือนหรือสั่งให้ผู้รับทุนดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
(2) กรณีฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมนั้นเป็นควำมผิดร้ำยแรงหรือทำให้ สสส. ได้รับควำมเสียหำย
หรือมีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใดด้วย สสส. จะพิจำรณำใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ

ร้องเรียน

ปรำกฏเหตุสงสัย

สสส. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไม่ฝ่ำฝืนจริยธรรม

พบว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม

ยุติเรื่อง

ตักเตือน/สั่งแก้ไขให้ถูกต้อง
กรณีไม่ร้ำยแรง / สสส. ไม่เสียหำย

บอกเลิกสัญญำ
กรณีร้ำยแรง / สสส. ไม่เสียหำย

ภำพที่ 9 : ภำพกลไกบังคับใช้และลงโทษผู้ฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน
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ภำคผนวก
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เอกสำรภำคผนวก 1
แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทำที่
วันที่

(ใส่สถำนที่ทำหนังสือ)
(ใส่วันที่ทำหนังสือ)
โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ
(ใส่ชื่อผู้รับทุน)
โดย (ใส่ชื่อผู้มีอำนำจกระทำแทนนิติบุคคล) ผู้มีอำนำจกระทำแทนตำมกฎหมำย สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
1
ขอแต่งตั้งให้ (ใส่ชื่อผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง)
อยู่บ้ำนเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
1
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร
(ใส่ชื่อโครงกำร)
ตำมข้อตกลงดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ เลขที่
1
รหัสโครงกำร
ลงวันที่
1โดยให้ มี
อำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำ ดังนี้
*เปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร ร่วมลงชื่อเบิกเงิน -ถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร
บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของโครงกำร รับรองสำเนำควำมถูกต้องในเอกสำรต่ำงๆ จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
หรือรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร จัดทำรำยงำนกำรเงินของโครงกำร และดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินโครงกำร
กำรใดๆ ที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กระทำกำรตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพัน ข้ำพเจ้ำทุก
ประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ
(น
ลงชื่อ
(น
ลงชื่อ
(น
ลงชื่อ
(น

ำยกฤษ ดำ
ำยกฤษ ดำ
ำยกฤษ ดำ
ำยกฤษ ดำ

ผู้แต่งตั้ง
เรืองอำ)
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง
เรืองอำ)
พยำน
เรืองอำ)
พยำน
เรืองอำ)

*หมำยเหตุ : โดยหนังสือฉบับนี้ เมื่อไม่ประสงค์จะมอบอำนำจอย่ำงใดก็ให้ขีดออกเสีย หรือหำกมีควำมประสงค์มอบอำนำจเพื่อ
กระทำกำรอย่ำงอื่นสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้

- 61 -

เอกสำรภำคผนวก 2
ตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดทำข้อตกลง
ที่ .........(ใส่เลขที่หนังสือ)..........
....................(ใส่วันที่).........................
เรื่อง ขอยกเลิกทำข้อตกลงดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนัก/ฝ่ำย.........................................
อ้ำงถึง ข้อตกลงดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ สัญญำเลขที่ ............. รหัสโครงกำรเลขที่ ..............
ตำมข้อตกลงที่อ้ำงถึง สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้อนุมัติทุน
เพื่อสนับสนุนโครงกำร ..................................................(ใส่ชื่อโครงกำร)...................................... .................
ภำยในวงเงิน จำนวน............................... บำท โดยมี.........................(ใส่ชื่อผู้รับทุน)........................เป็นผู้รับทุน
และ สสส. ได้ ส่ ง ร่ ำ งข้ อ ตกลงด ำเนิ น งำนสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ เลขที่ ...................... รหั ส โครงกำร
............................ ให้กับข้ำพเจ้ำเพื่อพิจำรณำลงนำมในข้อตกลงดังกล่ำว ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เนื่องจำก ...............................(ใส่เหตุผลควำมจำเป็น)............................................................... .....
ทำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถดำเนิน กำรโครงกำรได้ ข้ำพเจ้ำจึงขอส่ งคืนร่ำงข้อตกลงดังกล่ ำวและขอให้ สสส.
พิจำรณำยกเลิกกำรจัดทำข้อตกลงดังกล่ำว และขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ ที่นี้ด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
(

)
ผู้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร
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เอกสำรภำคผนวก 3
ตัวอย่ำงใบสำคัญรับเงินสนับสนุนโครงกำร
ใบสำคัญรับเงิน
ข้อตกลงเลขที่ XX–XX–XXXX
วันที่ XX–XX–XXXX
ข้ำพเจ้ำ
ที่อยู่
ได้รับเงินจำก

(ระบุชื่อผู้รับทุน)
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
(ระบุที่อยู่/สถำนที่ทำกำรของผู้รับทุน)

X-XXXX-XX-XXX-XX-X

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ดังรำยกำรต่อไปนี้

ลำดับที่
1.

รำยกำร
เงินงวดที่ X ของโครงการ

จำนวนเงิน (บำท)

(ระบุชื่อโครงการ)

XXX,XXX

ข้อตกลงเลขที่ XX–XX–XXXX จาก สสส.

รวมทั้งสิ้น
จำนวนเงิน

XXX,XXX

(ระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร)

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้รับเงินสนับสนุนโครงกำรจำนวนดังกล่ำวจริง จึงลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินนี้
ไว้เป็นหลักฐำนกำรรับเงิน
(ลงชื่อ)
(

(ลงชื่อ)

XXX
(
(ระบุชื่อผู้รับทุน)
ผู้รับเงิน
วัน/เดือน/ปี
XX-XX-XXXX

)

ผู้จ่ำยเงิน
วัน/เดือน/ปี ............................................
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เอกสำรภำคผนวก 4
แนวปฏิบัติในกำรจัดทำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร
และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินโครงกำร
ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติในกำรจัดทำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร
กำรจัดทำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำรประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร และประเภทศึกษำวิจัยและ
ประเมินผล ให้แบ่งค่ำใช้จ่ำยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร

1.1

ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ หมำยถึง เงินที่ สสส. จ่ำยให้แก่บุคคลที่เป็นคู่สัญญำ ดังต่อไปนี้

ประเภทผู้รับทุน

รำยละเอียดของค่ำตอบแทน

1. บุคคลธรรมดำ หรือ หมำยถึง ค่ำตอบแทนของบุคคลธรรมดำที่เป็นคู่สัญญำ หรือสมำชิกของคณะบุคคล
คณะบุคคล/ห้ำงหุ้นส่วน /ห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญำ โดยให้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) ด้วย
ทั้งนี้ กำรกำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำวให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ใช่นิติบุคคล
สำหรับกำรกำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 มำใช้
โดยอนุโลม
หมำยถึ ง ค่ ำ ธรรมเนี ย มสถำบั น (Overhead) ที่ เ หมำจ่ ำ ยให้ แ ก่ คู่ สั ญ ญำ
2. นิติบุคคล
ซึ่งเป็ น ค่ำใช้จ่ ำยโดยทั่วไปของกำรบริห ำรจัดกำรโครงกำรที่ไม่อำจคิดแยกเป็น
(ไม่ว่ำจะเป็นบริษัท/
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของโครงกำรใดโครงกำรหนึ่ ง โดยตรงได้ (เช่ น ค่ ำ เช่ ำ ส ำนั ก งำน
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล
ค่ำสำธำรณูปโภค วัสดุอุปกรณ์สำนักงำน ค่ำวัส ดุหรือค่ำใช้จ่ำยสิ้นเปลื องต่ ำงๆ
หรือมูลนิธิ/สมำคม หรือ
ซึ่งผู้รับทุนไม่อำจจัดทำหลักฐำนกำรรับเงินในนำมโครงกำรได้ หรือ ค่ำเสื่อมรำคำ
ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน
ค่ำใบอนุญำต ค่ำขนส่งทั่วไป ค่ำติดต่อสื่อสำรภำยในสำนักงำน ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ของรัฐ)
ค่ำสวัสดิกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมของบุคลำกรของโครงกำร เป็นต้น) โดยให้
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) ด้วย
ทั้งนี้ กำรกำหนดค่ำธรรมเนียมสถำบันดังกล่ำวให้ ระบุในอัตรำไม่เกิน ร้อยละ 10
ของค่ำดำเนินโครงกำร เว้นแต่กรณีต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผู้รับทุนระบุรำยกำรค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และค่ำตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรไว้แล้ว สสส. จะพิจำรณำ “ปรับลด”
อั ต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มสถำบั น ของผู้ รั บ ทุ น ให้ อ ยู่ ใ นอั ต รำที่ เ หมำะสม เว้ น แต่
ผู้รับทุนจะแสดงให้เห็นว่ำอัตรำค่ำธรรมเนียมสถำบันที่ระบุไว้ไม่ซ้ำซ้ อ นกับ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
(2) กรณี ที่ ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งสนั บสนุน ทุ นให้ แก่ โ ครงกำรย่ อ ย และผู้ รั บ ทุ น ประสงค์
จะสนับสนุนค่ำธรรมเนียมสถำบันให้แก่โครงกำรย่อยด้วย สสส. จะพิจำรณำ
“ปรับลด” อัตรำค่ำธรรมเนียมสถำบันของผู้รับทุนให้อยู่ในอัตรำที่เหมำะสม
โดยจะพิจำรณำจำกจำนวนเงินที่ผู้รับทุนจะสนับสนุนเป็นค่ำธรรมเนียมสถำบัน
ให้แก่โครงกำรย่อย
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รำยละเอียดของค่ำตอบแทน
(3) กรณีผู้รับทุนมีเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรโครงกำรในอั ตรำ
ค่ำธรรมเนียมสถำบันไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำดำเนินโครงกำรได้ ให้ขอควำม
เห็นชอบจำก สสส. โดยระบุเหตุผลควำมจำเป็นหรือ แสดงรำยละเอียดของ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยให้ ชั ด เจน ทั้ ง นี้ สสส. ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะพิ จ ำรณำ “ปรั บ เพิ่ ม ”
ค่ำธรรมเนียมสถำบันเฉพำะกรณีที่เห็นว่ำจำเป็นเท่ำนั้น
(4) สสส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ “ไม่สนับสนุน” ค่ำธรรมเนียมสถำบันสำหรับผู้รับทุน
ที่ริเริ่มจัดทำข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรจัดสรรเงินจำก สสส. เพื่อดำเนิน
โครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของตนเองโดยตรง

1.2

เงินสนับสนุนโครงกำร หมำยถึง เงินที่ สสส. สนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

หรือกำรจัดกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย 3 ส่วน ดังนี้
ประเภทค่ำใช้จ่ำย

รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยแต่ละประเภท

1. ค่ำดำเนินโครงกำร57 (1) ค่ำตอบแทนบุคคลอื่นที่ “ไม่ใช่บุคลำกรของโครงกำร” ได้แก่ ค่ำตอบแทน
ในกำรประชุม ค่ำตอบแทนกำรกลั่ นกรองข้อเสนอโครงกำร ค่ำตอบแทน
วิทยำกร และค่ำตอบแทนบุคคลอื่นที่มำช่วยงำนในโครงกำรเป็นครั้งครำว
ให้ ร ะบุ ต ำมหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และอั ต รำค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส ำหรั บ กำรด ำเนิ น
โครงกำรในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
(2) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำง ได้ แ ก่ เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทำง ค่ ำ เช่ ำ ที่ พั ก และ
ค่ำพำหนะเดินทำง ให้ระบุตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
กำรดำเนินโครงกำร ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2
(3) ค่ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม
กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ได้แก่ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำเช่ำอุปกรณ์
โสตทัศนู ปกรณ์ ค่ำวัส ดุส ำนักงำน ค่ำวัส ดุงำนครัว และค่ำวัส ดุสิ้ นเปลื อง
ให้ ร ะบุ ต ำมหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และอั ต รำค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส ำหรั บ กำรด ำเนิ น
โครงกำร ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3
(4) ค่ ำ จ้ ำ งเหมำ ค่ ำ เช่ ำ หรื อ ค่ ำ จั ด หำสิ น ค้ ำ หรื อ บริ ก ำรต่ ำ งๆ ให้ ร ะบุ
ตำมหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ ำยส ำหรั บกำรด ำเนิ นโครงกำร
ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4
(5) เงิ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ที่ “ไม่ ใ ช่ บุ ค ลำกรของโครงกำร”
เพื่ อ ด ำเนิ น “โครงกำรย่ อ ย” ภำยใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำร ให้ ร ะบุ
รำยกำรตำมควำมจำเป็นและกำหนดวงเงินตำมควำมเหมำะสม
57 “ค่ ำ ด ำเนิ น โครงกำร”

หมำยถึ ง เงิ น ที่ ข อรั บ กำรจั ด สรรจำก สสสเพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น งำนสร้ ำ งเสริ ม .
สุขภำพตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุนและกิจกำรของกองทุนตำมมำตรำ 5 และมำตรำ 9 แห่ง
พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ .ศ.2544
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รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยแต่ละประเภท

2. ค่ำบริหำรโครงกำร58 (1) ค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่
“บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำร” โดยผู้รับทุนต้องจัดทำสัญญำจ้ำง
ในนำมโครงกำร และจั ด ท ำหลั ก ฐำนกำรรั บ เงิ น และหั ก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย
ในนำม สสส. ไม่ว่ำจะจ้ำงในตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงกำร นักวิจัย ผู้ช่วย
นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช ำกำร ผู้ ป ระสำนงำน หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในต ำแหน่ ง อื่ น ใด
ซึ่งมีหน้ำ ที่ค วำมรั บ ผิด ชอบที่ ชัดเจนภำยใต้วั ตถุ ประสงค์ ข องโครงกำร
โดยอำจปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำรในลักษณะ “ทำงำนเต็มเวลำ” (Full-time)
หรื อ “ทำงำนบำงเวลำ” (Part-time) ก็ได้ ทั้งนี้ กำรกำหนดค่ำตอบแทน
บุคลำกรของโครงกำร ให้ระบุตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
สำหรับกำรดำเนินโครงกำร ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6
ค่ำตอบแทนบุคคลดังต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร
(1) ผู้ ที่ เ ข้ ำ มำท ำงำนในโครงกำรเป็น ครั้ งครำวหรือ รั บ จ้ำ งท ำงำนรำยวัน ตำม
ข้อ 1 (1)
(2) ผู้รับจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงทำของหรือจ้ำงเหมำบริกำรตำมข้อ 1 (4)
(3) ผู้รับทุนเพื่อดำเนินโครงกำรย่อยตำมข้อ 1 (5)
หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้รับทุนมอบหมำยให้ลูกจ้ำงของตนเอง (หมำยถึง คนที่ผู้รับทุน
จัดทำสัญญำจ้ำงในนำมตนเองหรือลูกจ้ำงที่อยู่ในระบบประกันสังคม) มำปฏิบัติงำน
ให้ แ ก่ โ ครงกำรบำงเวลำหรื อ เต็ ม เวลำ ให้ ร วมค่ ำ ตอบแทนลู ก จ้ ำ งคนนั้ น ไว้ ใ น
ค่ำธรรมเนียมสถำบัน (Overhead) ห้ำมระบุในค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร
2.2 ค่ำบริหำรจัดกำรสำนักงำน หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้แก่บุคคลอื่นสำหรับเป็น
ค่ ำ เช่ ำ สถำนที่ ท ำกำร ค่ ำ สำธำรณู ป โภค และค่ ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส ำนั ก งำน
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร รวมถึงค่ำตรวจสอบรำยงำน
กำรเงินของโครงกำร ซึ่งผู้รับทุนได้จัดทำสัญญำเช่ำ/หรือซื้อ/หรือจ้ำ ง และ
จั ด ท ำหลั ก ฐำนกำรรั บ เงิ น และหั ก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ยในนำม สสส. ให้ ร ะบุ
รำยกำรตำมควำมจำเป็นและกำหนดวงเงินตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้ รับทุนมีค่ำบริห ำรจั ด กำรส ำนัก งำนที่เ กี่ยวกับ กำรบริ ห ำร
โครงกำร แต่ ผู้ รั บ ทุ น ได้ ท ำสั ญ ญำและจ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ เช่ ำ /ซื้ อ /จ้ ำ งในนำมตนเอง
ให้คำนวณค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรวมในค่ำธรรมเนียมสถำบัน (Overhead) ห้ำมระบุใน
ค่ำบริหำรจัดกำรสำนักงำน

58

“ค่ำบริหำรโครงกำร” หมำยถึง เงินที่ขอรับกำรจัดสรรจำก สสสเพื่อเป็น .ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย
3. ค่ำครุภัณฑ์
โครงกำร59

รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยแต่ละประเภท
(1) ครุ ภั ณ ฑ์ ต ำมเกณฑ์ หมำยถึ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ร ำคำต่ อ หน่ ว ยหรื อ ต่ อ ชุ ด
(รวมค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน ทั้งหมดแล้ว ) ตั้ งแต่ 5,000 บำทขึ้นไป
ให้ ร ะบุ ร ำยกำรตำมควำมจ ำเป็ น และก ำหนดรำคำให้ ส อดคล้ อ งกั บ รำคำ
ในท้องตลำด
(2) ครุ ภั ณ ฑ์ ต่ ำกว่ ำ เกณฑ์ หมำยถึ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ร ำคำต่ อ หน่ ว ยหรื อ ต่ อ ชุ ด
(รวมค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน ทั้งหมดแล้ว) ไม่ถึง 5,000 บำท ให้ระบุ
รำยกำรตำมควำมจำเป็นและกำหนดรำคำให้สอดคล้องกับรำคำในท้องตลำด

คำอธิบำยเพิ่มเติม : สำหรับกำรกำหนดค่ำตอบแทนบุคคลที่ทำงำนให้แก่โครงกำร
กำรจัดทำค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ “ค่ำตอบแทนบุคคลที่ทำงำนให้แก่โครงกำร” อำจมีทั้งบุคคลที่ทำงำน
ประจำหรือบุคคลที่ทำงำนให้แก่โครงกำรเป็นครั้งครำว ดังนั้น กำรวำงแผนอัตรำกำลังคนและระบุค่ำใช้จ่ำยไว้
ในข้อเสนอโครงกำร จึงต้องพิจำรณำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และต้องระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำยให้
สอดคล้องกับลั กษณะกำรทำงำนของบุ คคลนั้น รวมทั้งต้องทำเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรใช้จ่ำยเงิน ให้
สอดคล้องกับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ระบุในข้อเสนอโครงกำรนั้นด้วย
ประเภทค่ำใช้จ่ำย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงิน
1. ค่ำดำเนินโครงกำร
1.1 ค่ำตอบแทนบุคคลอื่น
(1) ผู้รับเงินต้องไม่ใช่บุคคลที่ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงในฐำนะ “บุคลำกร
ของโครงกำร” จำกค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำบริหำรโครงกำร
(2) ผู้รับทุนต้องทำบันทึกอนุมัติกำรจ่ำย พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินของ
ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำน
(3) ผู้รับทุนอำจจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนได้ 4 ประเภท ได้แก่ ค่ำตอบแทนใน
กำรประชุม ค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร
และค่ำตอบแทนกำรทำงำนเป็นครั้งครำว
1.2 ค่ำตอบแทนผู้รับจ้ำง
(1) ผู้รับเงินต้องไม่ใช่บุคคลที่ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงในฐำนะ “บุคลำกร
(ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ้ำงทำของ
ของโครงกำร” จำกค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำบริหำรโครงกำร และต้อง
หรือจ้ำงเหมำบริกำร)
ไม่ใช่ลูกจ้ำงในสังกัดของผู้รับทุน
(2) ผู้รับทุนต้องทำสัญญำจ้ำง พร้อมแนบขอบเขตงำน (TOR) ให้ชัดเจน
(3) ผู้รับทุนต้องทำบันทึกอนุมัติกำรจ่ำย พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินของ
ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำน
1.3 ค่ำตอบแทนผู้รับทุน
(1) ผู้รับเงินต้องไม่ใช่บุคคลที่ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงในฐำนะ “บุคลำกร
ของโครงกำร” จำกค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำบริหำรโครงกำร และต้อง
ไม่ใช่ลูกจ้ำงในสังกัดของผู้รับทุน
(2) ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งท ำสั ญ ญำสนั บ สนุ น ทุ น พร้ อ มแนบข้ อ เสนอโครงกำร
ให้ชัดเจน
59

“ค่ำครุภัณฑ์โครงกำร” หมำยถึง เงินที่ขอรับกำรสนับสนุนจำก สสส .เพื่อจัดซื้อหรือจ้ำงทำสิ่งของที่จำเป็นต่อกำรดำเนิน
โครงกำรหรือบริหำรจัดกำรสำนักงำน โดยเฉพำะสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวรและมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 1 ปี
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงิน
(3) ผู้รับทุนต้องทำบันทึกอนุมัติกำรจ่ำย พร้อมแนบใบสำคัญรับเงินของ
ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำน

2. ค่ำบริหำรโครงกำร
▪ ค่ ำ ตอบแทนบุ ค ลำกรของ (1) ผู้รับเงินต้องเป็น “บุค คลที่ปฏิบัติงำนให้แก่โ ครงกำร” ซึ่งมีห น้ำที่
โครงกำร
ควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนภำยใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำร
โดยอำจปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำรในแบบ “ทำงำนเต็มเวลำ” (Fulltime) หรือ “ทำงำนบำงเวลำ” (Part-time) ก็ได้
(2) ผู้รับทุนต้องทำสัญญำจ้ำง พร้อมแนบเอกสำรหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
(job description) ที่ชัดเจน
(3) ผู้รับทุนต้องทำบันทึกอนุมัติกำรจ่ำย พร้อมแนบใบสำคัญรับเงิน ของ
ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำน
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ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรดำเนินโครงกำร
2.1

ค่ำตอบแทนบุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่บุคลำกรของโครงกำร)

2.1.1 ค่ำตอบแทนกำรประชุม หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ผู้รับทุนเบิกจ่ำยให้แก่ของผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละกำรประชุมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ไม่ว่ำผู้เข้ำร่วมประชุมจะเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุมหรือเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับทุน ต้อง
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรประชุมภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/คณะทำงำน/คณะบุคคลอื่น หรือเอกสำรอนุมัติจัดกำรประชุมทีช่ ัดเจน
(2) ผู้มีสิทธิรับค่ำตอบแทนจะต้องลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่ เป็นกำรแต่งตั้งโดยตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ผู้นั้นต้องมีคำสั่งหรือหนังสือมอบอำนำจหรือมอบหมำยที่ระบุให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทนที่ชัดเจน
(3) ในกรณีทผี่ ู้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้จัดกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำงของ สสส. ให้งดเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรประชุมตำมประกำศนี้
(4) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยในอัตรำที่เหมำะสมกับควำมสำคัญหรือควำมยำกง่ำยของเนื้อหำในกำรประชุม ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิรับเงิน
(1) กรณี เ ป็ น กำรประชุ ม คณะกรรมกำร/คณะอนุ ก รรมกำร/
คณะทำงำน/คณะบุคคลอื่น ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดทำ
หรือผลักดันในเชิงนโยบำย หรือกำกับทิศทำงกำรทำงำนให้
เป็นตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
(ก) ประธำนกรรมกำร/ประธำนอนุ กรรมกำร/ประธำน
คณะทำงำน
(ข) รองประธำนกรรมกำร/รองประธำนอนุ ก รรมกำร/
รองประธำนคณะทำงำน
(ค) กรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะทำงำน/เลขำนุกำร
(ง) ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร/ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำร/
ที่ปรึกษำคณะทำงำน

อัตรำ
ก.
ข.
2,000 บำท/คน/ครั้ง
1,600 บำท/คน/ครั้ง
1,600 บำท/คน/ครั้ง
1,600 บำท/คน/ครั้ง
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ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
หนังสือเชิญประชุมและกำหนดกำร
สำเนำคำสั่งแต่งตั้ง หรือหลักฐำนกำรมอบอำนำจหรือ
มอบหมำยให้เข้ำร่วมกรณีแต่งตั้งโดยตำแหน่ง
หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ใบสำคัญรับเงิน
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำง
รำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ
กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น)

ผู้มีสิทธิรับเงิน
(2) กรณี เ ป็ น กำรประชุ ม คณะกรรมกำร/คณะอนุ ก รรมกำร/
คณะท ำงำน/คณะบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มี บ ทบำทหน้ ำ ที่ ใ นเชิ ง
ปฏิบัติกำรหรือประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนหรือ
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
(ก) ประธำนกรรมกำร/ประธำนอนุ กรรมกำร/ประธำน
คณะทำงำน
(ข) รองประธำนกรรมกำร/รองประธำนอนุ ก รรมกำร/
รองประธำนคณะทำงำน
(ค) กรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะทำงำน/เลขำนุกำร
(ง) ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร/ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำร/
ที่ปรึกษำคณะทำงำน
(3) กรณี เ ป็ น กำรประชุ ม ระดมสมอง (Brainstorming) หรื อ
ประชุมปรึกษำหำรือกับหน่วยงำนหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหำ
แนวทำงแก้ ไ ขปั ญ หำหรื อ วำงแผนกำรด ำเนิ น งำนตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร

(4) กรณีเป็นกำรประชุมอย่ำงอื่น นอกจำก (1) – (3)
(ก) กรณีเป็นกำรประชุมทั่วไป

อัตรำ

1,500 บำท/คน/ครั้ง
1,200 บำท/คน/ครั้ง
1,200 บำท/คน/ครั้ง
1,200 บำท/คน/ครั้ง
1,200 บำท/คน/ครั้ง

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
ก. หนังสือเชิญประชุมและกำหนดกำร
ข. สำเนำคำสั่งแต่งตั้ง หรือหลักฐำนกำรมอบอำนำจหรือ
มอบหมำยให้เข้ำร่วมกรณีแต่งตั้งโดยตำแหน่ง
ค. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ง. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
จ. ใบสำคัญรับเงิน
ฉ. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำง
รำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
ช. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ
กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น)

ก. หนังสือเชิญประชุมและกำหนดกำร
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ง. ใบสำคัญรับเงิน
จ. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำง
รำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
ฉ. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ
กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น)
ก. หนังสือเชิญประชุม และกำหนดกำร
ไม่เกิน 1,000 บำท/คน/ครั้ง ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ไม่เกิน 2,000 บำท/คน/ครั้ง ง. ใบสำคัญรับเงิน
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(ข)

ผู้มีสิทธิรับเงิน
กรณี เ ป็ น กำรประชุ ม ที่ มี จ ำเป็ น ต้ อ งเชิ ญ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติพิเศษ อำจพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนสูงกว่ำ
อัตรำตำม (ก)

(5) กรณีเป็นกำรประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
(Public Hearing) ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงกำรให้ พิ จ ำรณำ
เบิกจ่ำยเท่ำที่จำเป็น เพื่อชดเชยค่ำขำดประโยชน์จำกกำรทำ
มำหำได้ ใ นระหว่ ำ งเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม เท่ ำ นั้ น โดยอำจ
คำนวณจำกอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำรำยวันหรือค่ำจ้ำงที่ผู้นั้นได้รับ
อยู่ในปัจจุบัน

อัตรำ

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
จ. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำง
รำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
ฉ. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ
กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น)
กรณี ก ำรเบิ ก จ่ ำ ย (ข) ผู้ รั บ ทุ น ชี้ แ จงเหตุ ผ ลประกอบกำร
เบิกจ่ำย
ไม่เกิน 1,000 บำท/คน/ครั้ง ก. หนังสือเชิญประชุมหรือประกำศเชิญชวน และกำหนดกำร
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ง. ใบสำคัญรับเงิน
จ. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำง
รำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
ฉ. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ
กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น)

2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร หมำยถึง ค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ ข้อเสนอโครงกำร
ย่อย โดยวิธีกำรจัดส่งข้อเสนอโครงกำรย่อยให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนหรือกำรจัดประชุมเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรย่อย ไม่ว่ำผู้ทรงคุณวุฒิ
จะเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุมหรือเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรโดยผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีรำยชื่อของ สสส. หรือตำมบัญชีรำยชื่อที่โครงกำร
กำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก สสส.
(2) ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร โดยผู้ทรงคุณวุฒิตำมจำนวนที่เหมำะสมและต้องเบิกจ่ำยในอัตรำที่เหมำะสมกับ
เนื้อหำและวงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนตำมตำรำงดังต่อไปนี้
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(1)
(2)

(3)

(4)
(3)

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตรำ
วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน ไม่เกิน 200,000 บำท ให้กลั่นกรอง
ไม่เกิน 500 บำท/คน/
โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 1 คน
โครงกำร
วงเงิ น ที่ ข อรั บ กำรสนั บ สนุ น เกิ น 200,000 บำท แต่ ไ ม่ เ กิ น
1 ล้ำนบำท ให้กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 3 คน
(ไม่เกิน 1,000)
(ก) วงเงิน 200,000 – 600,000 บำท
500 บำท/คน/โครงกำร
(ข) วงเงิน 600,001 – 1 ล้ำนบำท
600 บำท/คน/โครงกำร
วงเงิ น ที่ ข อรั บ กำรสนั บ สนุ น เกิ น 1 ล้ ำ นบำท แต่ ไ ม่ เ กิ น
5 ล้ำนบำท ให้กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 5 คน
(ไม่เกิน 1,500)
(ก) วงเงินเกิน 1 ล้ำนบำท – ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท
800 บำท/คน/โครงกำร
(ข) วงเงินเกิน 2 ล้ำนบำท – ไม่เกิน 3 ล้ำนบำท
1,000 บำท/คน/โครงกำร
(ค) วงเงินเกิน 3 ล้ำนบำท – ไม่เกิน 4 ล้ำนบำท
1,200 บำท/คน/โครงกำร
(ง) วงเงินเกิน 4 ล้ำนบำท – ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท
1,400 บำท/คน/โครงกำร
วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน เกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป ให้กลั่นกรอง
1,500 บำท/คน/โครงกำร
โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 7 คน และต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ
กรณี เ ป็ น โครงกำรที่ มี ค วำมซั บ ซ้ อ นหรื อ ต้ อ งอำศั ย ควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ ผู้รับทุนอำจพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน
กำรกลั่นกรองโครงกำรสูงกว่ำอัตรำตำม (1) – (4) ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลไว้ในหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยให้ชัดเจน
(ก) วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท
ไม่เกิน 500 บำท/คน/โครงกำร
(ข) วงเงินเกิน 200,000 บำท แต่ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 1,000 บำท/คน/โครงกำร
(ค) วงเงินเกิน 1 ล้ำนบำทขึ้นไป
ไม่เกิน 1,500 บำท/คน/โครงกำร

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
หนังสือเชิญประชุม และกำหนดกำร
หลักฐำนกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร
หลั ก ฐำนกำรลงทะเบี ย นเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม
(สำหรับกรณีมีกำรจัดประชุมพิจำรณำ)
สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำมที่สสส.หรือ
โครงกำรกำหนด
ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ใบสำคัญรับเงิน
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตร
ที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)

2.1.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร หมำยถึง ค่ำตอบแทนบุคคลที่ทำหน้ำที่เป็นวิทยำกรในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำร
จัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ไม่ว่ำผู้น้ันจะเดินทำงมำทำหน้ำที่เป็นวิทยำกรหรือเป็นวิทยำกรโดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้หมำยควำมรวมถึง
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ค่ำตอบแทนบุคคลที่ทำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยวิทยำกรด้วย แต่ไม่รวมถึงกรณีที่จ้ำงวิทยำกรโดยกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องกำหนดจำนวนวิทยำกรให้เหมำะสมกับรูปแบบกิจกรรมและเบิกจ่ำยภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้
(ก) กำรบรรยำย ให้จ่ำยค่ำตอบแทนไม่เกิน 1 คน แต่ถ้ำเป็นกำรอภิปรำยหรือสัมมนำเป็นคณะ ให้จ่ำยค่ำตอบแทนไม่เกิน 5 คน
โดยรวมผู้ดำเนินกำรอภิปรำยหรือสัมมนำที่ทำหน้ำที่เช่นเดียวกับวิทยำกรด้วย แต่หำกเกิน 5 คน ให้เฉลี่ยจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำไม่เกิน 5 คน
(ข) กำรแบ่งกลุ่ มฝึ กภำคปฏิบัติ แบ่งกลุ่ มอภิปรำย หรือแบ่งกลุ่ มทำกิจกรรม และจำเป็นต้องมีวิทยำกรประจำกลุ่ ม ให้ จ่ำย
ค่ำตอบแทนไม่เกินกลุ่มละ 2 คน แต่หำกเกินกว่ำ 2 คน ให้เฉลี่ยจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำไม่เกิน 2 คน
(2) ผู้รับทุนต้องคำนวณชั่วโมงกำรทำหน้ำที่ของวิทยำกร ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ให้นับตำมเวลำที่กำหนดในตำรำงกำรจัดประชุมกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม โดยไม่ต้องหักเวลำที่พัก
รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(ข) กำหนดเวลำที่นับเป็นหนึ่งชั่วโมง จะต้องมีเวลำในกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 50
นำที ถ้ำน้อยกว่ำ 50 นำที แต่ไม่น้อยกว่ำ 25 นำที ให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยในอัตรำที่เหมำะสมกับคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของบุคคลที่ทำหน้ำที่เป็นวิทยำกรหรือผู้ช่วยวิทยำกร ตำม
ตำรำงดังต่อไปนี้
คุณสมบัติและประสบกำรณ์
(1) กรณีวิทยำกร
(ก) เป็ น ผู้ ที่ ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ำร
หน่วยงำนหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือเป็นหรือเคย
เป็นคณะกรรมกำรนโยบำยระดับนำนำชำติ หรือเป็นผู้ ที่
สร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์ในวงกว้ำงและได้รับกำรยอมรับ
ในระดับนำนำชำติ หรือเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 20 ปี
(ข) เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่ ว ยงำน หรื อ เป็ น หรื อ เคยเป็ น คณะกรรมกำร
นโยบำยระดับชำติ หรือเป็นผู้ที่สร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์

อัตรำ

เอกสำรประกอบกำรเบิก

3,000 บำท/คน/ชั่วโมง

ก. หนังสือเชิญประชุมและกำหนดกำร (ที่สำมำรถ
ตรวจสอบระยะเวลำกำรเป็นวิทยำกร)
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม กำร
ฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรมนั้น
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ง. ใบสำคัญรับเงิน
จ. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตร
ที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)

2,000 บำท/คน/ชั่วโมง
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คุณสมบัติและประสบกำรณ์
ในวงกว้ำงและได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ หรือเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและมีป ระสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่ำ 15 ปี
(ค) เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหำรของ
หน่วยงำน หรือเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมกำรนโยบำยหรือ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรระดับ หน่วยงำน หรือเป็นผู้ ที่สร้ำง
ผลงำนที่เป็นประโยชน์ในวงกว้ำงและได้รับกำรยอมรับใน
ภูมิภำคหรือท้องถิ่น หรือเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
(ง) เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ใน (ก) – (ค)
แต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือมีผลงำนหรือประสบกำรณ์
ในลักษณะเดียวกับบุคคลตำม (ก) – (ค) อำจพิจำรณำจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่ผู้นั้นในอัตรำตำม (ก) – (ค) ก็ได้
(จ) เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์นอกจำกที่
กำหนดไว้ใน (ก) – (ง)
(2) กรณีผู้ช่วยวิทยำกร
(ก) เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก หรือจบกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไปและมีประสบกำรณ์กำรทำงำน
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
(ข) เป็ น ผู้ ที่จ บกำรศึกษำระดับ ปริ ญญำโท หรือจบกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไปและมีประสบกำรณ์กำรทำงำน
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

อัตรำ

1,000 บำท/คน/ชั่วโมง

ไม่เกิน 3,000 บำท/คน/ชั่วโมง

ไม่เกิน 1,000 บำท/คน/ชั่วโมง
500 บำท/คน/ชั่วโมง
400 บำท/คน/ชั่วโมง
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เอกสำรประกอบกำรเบิก
ฉ. สำเนำคำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือรับรองผลงำน
หรือหนังสือรับรองกำรทำงำนหรือหลักฐำนอื่น
ที่สำมำรถใช้ยืนยันคุณสมบัติของผู้นั้นได้

คุณสมบัติและประสบกำรณ์
(ค) เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือจบกำรศึ กษำ
ระดั บ ต่ ำกว่ ำ ปริ ญ ญำตรี แต่ มี ป ระสบกำรณ์ ก ำรท ำงำน
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

อัตรำ
300 บำท/คน/ชั่วโมง

เอกสำรประกอบกำรเบิก

2.1.4 ค่ำตอบแทนบุคคลอื่นที่มำช่วยงำนเป็นครั้งครำว หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่บุคคลอื่นที่มำทำงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็น
ครั้งครำว แต่ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้บุคคลอื่นมำช่วยงำนโครงกำร โดยต้องระบุขอบเขตงำน ผลสำเร็จของงำน และเวลำที่
ใช้ในกำรทำงำนที่ชัดเจน
(2) ผู้รับทุนต้องคำนวณเวลำทำงำนเป็นชั่วโมง หำกมีเศษของชั่วโมงเกิน 30 นำที ให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง แต่ถ้ำมีเศษของชั่วโมงไม่ถึง 30
นำที ให้ปัดทิ้ง
(3) ผู้รับทุนต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับควำมสำคัญของงำนและขอบเขตของำนที่มอบหมำย ในอัตรำไม่เกิน 100 บำท/ชั่วโมง
แต่รวมกันไม่เกิน 1,000 บำท/วัน
(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) เอกสำรอนุมัติดำเนินกำรให้บุคคลอื่นมำช่วยงำน
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
(ค) ใบสำคัญรับเงินพร้อมระบุผลงำนและช่วงเวลำกำรทำงำนประกอบกำรเบิกจ่ำย
(ง) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)

2.2

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

- 75 -

2.2.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทำง หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้แก่ ผู้เดินทำงเพื่อเป็นค่ำอำหำรใน กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งสำนักงำนหรือ
สถำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติเป็นครั้งครำว ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำนให้แก่ โครงกำร โดยต้องระบุวัตถุประสงค์กำรเดินทำงหรือ
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และระบุวัน เวลำ และสถำนที่ที่ต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
(2) ผู้รับทุนต้องคำนวณเวลำที่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยให้เริ่มนับเวลำตั้งแต่ออกเดินทำงจำกสถำนที่ปฏิบัติงำนหรือสถำนที่พักจนถึง
เวลำเดินทำงกลับถึงสถำนที่ปฏิบัติงำนหรือสถำนที่พัก โดยให้คำนวณตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) กรณีพักแรม 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป นับเป็น 1วัน
(ข) กรณีไม่พักแรม เกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป เป็น 1 วัน เศษเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป นับเป็นครึ่งวัน
(3) ผู้รับทุนจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงให้แก่ผู้เดินทำงได้ในอัตรำ 270 บำท/วัน เว้นแต่กรณีที่สถำนที่ปฏิบัติงำนนั้นมีกำรจัดเลี้ยงอำหำรบำง
มื้อ ให้ผู้รับทุนงดกำรจ่ำยเบี้ยเลี้ยงเดินทำงในมื้อนั้นในอัตรำ 90 บำท/มื้อ
(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) เอกสำรอนุมัติให้ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำน
(ข) หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมหรือใบสรุปผลปฏิบัติงำนหรือหนังสือเชิญและกำหนดกำร
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
(ง) ใบสำคัญรับเงิน
(จ) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก)
2.2.2 ค่ำเช่ำที่พัก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้แก่ผู้เดินทำงเพื่อเป็นค่ำเช่ำที่พัก ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งสำนักงำนหรือสถำนที่
ปฏิบัติงำนตำมปกติเป็นครั้งครำว และจำเป็นต้องพักแรม ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำที่พักภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้ผู้เดินทำงเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือให้ผู้เดินทำงไปกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ ให้แก่โครงกำร โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้น ระบุวัน เวลำ และสถำนที่จัด และระบุวัน เวลำ และสถำนที่จะพักแรมที่ชัดเจน
(2) ผู้รับทุนต้องจัดให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรฝึกอบรม หรือกำรสัมมนำ หรือ ผู้เดินทำง “พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้องพัก” เว้นแต่
กรณีที่ไม่เหมำะสมที่จะพักรวมกันหรือมีควำมจำเป็นที่ไม่สำมำรถพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้ระบุเหตุผลควำมจำเป็นไว้ในหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้ชัดเจน
(3) ในกรณีที่ผู้เดินทำงต้องพักแรมในยำนพำหนะระหว่ำงเดินทำง เช่น เดินทำงโดยรถไฟหรือรถทัวร์ในเวลำกลำงคืน เป็นต้น หรือต้องพัก
แรมในสถำนที่ของทำงรำชกำรหรือที่พักแรมทีห่ น่วยงำนอื่นจัดไว้ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ให้ผู้รับทุนงดกำรจ่ำยค่ำเช่ำที่พัก
(4) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำที่พักให้เหมำะสมกับกับค่ำครองชีพของแต่ละพื้นที่ ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
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พื้นที่พักแรม
(1) พื้นที่ที่มีค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำมที่
ผู้จัดกำรประกำศกำหนด
(2) พื้นที่อื่น นอกเหนือจำกพื้นที่ตำม (1)

อัตรำ
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 1,875 บำท/คน/วัน
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 1,500 บำท/คน/วัน

ก.
ข.
ค.
ง.

จ.

เอกสำรประกอบกำรเบิก
หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณีเป็นผู้
จั ด )หรื อ หนั ง สื อ เชิ ญ และก ำหนดกำร (กรณี เ ป็ น
ผู้เข้ำร่วม)
ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่ สสส.กำหนด1
ใบแสดงรำยละเอียดกำรเข้ำพัก (Folio)
กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดำใช้ใบสำคัญรับเงินและ
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่
ทำงรำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก)

1 ใบเสร็จรับเงิน

(กรณีพักในโรงแรม) หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนจาหน่าย (กรณีจองผ่านตัวแทนจาหน่าย) หรือใบสาคัญรับเงิน
กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน (กรณีพักที่อื่นนอกจากโรงแรม)

2.2.3 ค่ำพำหนะเดินทำง หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำรถ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพื่อให้ผู้เดินทำงสำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอก
สถำนที่ตั้งสำนักงำนหรือสถำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติเป็นครั้งครำว และให้หมำยควำมรวมถึง ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดินทำง หำกไม่จ่ำยจะทำให้ไม่
สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้นได้ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน ค่ำผ่ำนทำง ค่ำขนย้ำยอุปกรณ์ขนำดใหญ่สำหรับกำรจัดกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้อง
เบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้ผู้เดินทำงเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือให้ผู้เดินทำงไปกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ ให้แก่โครงกำรโดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้น ระบุวัน เวลำ สถำนที่จัด ระบุเส้นทำงหรือระยะทำง และพำหนะที่จะเดินทำงไปยัง
สถำนที่ที่ต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้นที่ชัดเจน
(2) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงตำมระยะทำงหรือเส้นทำงที่เดินทำงไปยังสถำนที่จัด ประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือ
สถำนที่ที่ไปปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำรเท่ำนั้น หำกมีกำรเดินทำงออกนอกเส้นทำงนั้น ให้ผู้รับทุนงดกำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงในส่วนนั้ น เว้นแต่เดินทำงออกนอก
เส้นทำงเพื่อไปปฏิบัติงำนที่เกี่ยวเนื่องกันหรือไปปฏิบัติงำนอื่นให้แก่โครงกำร ให้ผู้รับทุนเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงในส่วนนั้น โดยระบุเหตุผลควำมจำเป็นดังกล่ำวไว้ใน
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยให้ชัดเจน
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(3)

ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยให้เหมำะสมกับประเภทค่ำพำหนะเดินทำง ตำมตำรำงดังต่อไปนี้

ประเภทพำหนะเดินทำง
(1) ค่ำพำหนะประจำทำง เช่น รถโดยสำรประจำทำง รถไฟ เป็นต้น

อัตรำ
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง

ก.
ข.
ค.

(2) ค่ำพำหนะรับจ้ำง (เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยำนยนต์ รถสองแถว
รถตู้ เป็นต้น) ให้เบิกจ่ำยตำมลักษณะของพื้นที่เดินทำง ดังนี้
(ก) ในเขตกรุ งเทพฯ หรื อจั งหวัดที่มีเ ขตติด ต่ อ กับ กรุ ง เทพฯ
หรือเส้นทำงที่ต้องวิ่งผ่ำนเขตกรุงเทพฯ เช่น จำกจตุจักร
หรือนนทบุรีไปสนำมบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น
(ข) ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือข้ำมเขตจังหวัดที่ไม่มีเขตติดต่อ
กับกรุงเทพฯ
(3) ค่ำพำหนะส่ ว นตัว ให้ เหมำจ่ ำยค่ำชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิ ง และ
ค่ำสึกหรอตำมประเภทพำหนะ ดังนี้
(ก) รถจักรยำนยนต์
(ข) รถยนต์

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 600 บำท/เที่ยว
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง

ก.
ข.
ค.
ง.
ก.

2 บำท/กิโลเมตร
4 บำท/กิโลเมตร
ข.
แต่ไม่เกินค่ำเครื่องบินชั้น
ประหยัด
เฉพำะจังหวัดที่สำมำรถเดินทำง ค.
ได้โดยเครื่องบิน
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เอกสำรประกอบกำรเบิก
หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณีเป็นผู้
จั ด )หรื อ หนั ง สื อ เชิ ญ และก ำหนดกำร (กรณี เ ป็ น
ผู้เข้ำร่วม)
ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองกำรจ่ำย พร้อมแนบตั๋ว
โดยสำร
หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณีเป็น
ผู้ จั ด )หรื อ หนั ง สื อ เชิ ญ และก ำหนดกำร (กรณี เ ป็ น
ผู้เข้ำร่วม)
ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงิน
ใบสำคัญรับเงินหรือใบรับรองกำรจ่ำย
กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน แนบสำเนำบัตรประชำชนหรือ
สำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ ของผู้เดินทำง(เฉพำะ
เบิกจ่ำยครั้งแรก)
ส ำเนำหนั ง สื อ หรื อ หลั ก ฐำนอนุ มั ติ กำรเดิ น ทำง
ปฏิบัติงำน ตำมระยะทำงหรือเส้นทำงที่เดินทำงไปยัง
สถำนที่จัดประชุม
หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม(กรณีเป็นผู้
จั ด )หรื อ หนั ง สื อ เชิ ญ และก ำหนดกำร (กรณี เ ป็ น
ผู้เข้ำร่วม)
ใบอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย

ประเภทพำหนะเดินทำง

อัตรำ
ง.

(4) ค่ำเครื่องบิ น ให้ เบิ กจ่ ำยได้เฉพำะค่ำเครื่องบิน ในชั้นประหยัด
ไม่ว่ำจะเป็นค่ำโดยสำรเครื่องบิน ค่ำสัมภำระ ค่ำธรรมเนียม และ
ค่ ำ บริ ก ำรต่ ำ งๆ ที่ ส ำยกำรบิ น หรื อ ตั ว แทนจ ำหน่ ำยเรีย กเก็บ
สำหรับผู้ใช้บริกำรตำมปกติ แต่ไม่รวมถึงค่ำบริกำรที่ผู้เดินทำง
จัดซื้อเพิ่มเติม เช่น ค่ำบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง

ก.
ข.
ค.
ง.

จ.
(5) ค่ำเช่ำรถ ให้เบิกจ่ำยตำมประเภทของพำหนะ ดังนี้
(ก) ค่ำเช่ำรถทั่วไปหรือรถตู้ สำหรับพื้นที่ที่มีค่ำครองชีพสูงหรือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 2,500 บำท/วัน

(ข) ค่ำเช่ำรถทั่วไปหรือรถตู้ สำหรับพื้นที่อื่นนอกเหนือจำกพื้นที่
ตำม (ก)

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 2,000 บำท/วัน

(ค) เช่ำรถบัส

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 30,000 บำท/วัน
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เอกสำรประกอบกำรเบิก
ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชน หรือ
สำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้ง
แรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเดินทำง
หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม(กรณีเป็นผู้
จั ด )หรื อ หนั ง สื อ เชิ ญ และก ำหนดกำร (กรณี เ ป็ น
ผู้เข้ำร่วม)
ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำร
เดิ น ทำง (Itinerary Receipt) กรณี ซื้ อ ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น
ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ (E-Ticket) หรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ อกของ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตั๋วโดยสำรหรือตั๋วเครื่องบิน (Boarding Pass) ขำใด
ขำหนึ่งของผู้เดินทำง หรือหลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำ
ร่วมประชุม/กิจกรรมนั้น

ก. สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเดินทำง
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณีเป็นผู้
จัด) หรือหนังสือเชิญและกำหนดกำร (กรณีเป็น
ผู้เข้ำร่วม)
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ง. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้ให้บริกำร
ไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
จ. สำเนำทะเบียนรถ

ประเภทพำหนะเดินทำง
(ง) นอกจำกค่ำเช่ำตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เบิกค่ำน้ำมันหรือ
เชื้อเพลิง

อัตรำ
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง

เอกสำรประกอบกำรเบิก
ฉ. กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้
(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
(6) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้น
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
ก. สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเดินทำง
หำกไม่จ่ำยจะทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้นให้บรรลุ
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม(กรณีเป็นผู้
ตำมวัตถุประสงค์ได้ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน ค่ำผ่ำน
จัด)หรือหนังสือเชิญและกำหนดกำร (กรณีเป็นผู้เข้ำร่วม)
ทำง ค่ำขนย้ำยอุปกรณ์ขนำดใหญ่สำหรับกำรจัดกิจกรรม เป็นต้น
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ง. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่ สสส.กำหนด1
จ. กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะ
เบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
1 หลักฐานการจ่ายเงินตามที่ สสส.กาหนด ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสาคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจากเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ สิ่งพิมพ์ออกของ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากหลักฐานการจ่ายเงินมีรายการไม่ครบถ้วน จะต้องดาเนินการรับรองการจ่ายเงิน ด้วยใบรับรองการจ่ายเงินพร้อมแนบหลักฐาน
ดังกล่าวประกอบการเบิกจ่าย

2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
2.3.1 ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร มื้อหลักหรือค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับรับรอง
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน ซึ่ ง จ ำเป็ น ต้ อ งจั ด เตรี ย มอำหำรและเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ เลี้ ย งรั บ รอง โดยต้ อ งระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ วั น เวลำ และสถำนที่ จั ด กำรประชุ ม กำรฝึ ก อบรม
กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
(2) ผู้รับทุนต้องเลือกสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ให้สอดคล้องกับสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัด
กิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้นตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สถำนที่
(1) กรณี จั ด ในพื้ น ที่ ที่ มี ค่ ำ ครองชี พ สู ง หรื อ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ยว
ตำมที่ผู้จัดกำรประกำศกำหนด
(ก) ค่ำอำหำรมื้อหลัก สำหรับกำรจัดในโรงแรม

อัตรำ
ก.

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 625 บำท/คน/มื้อ
(ข) ค่ำอำหำรมื้อหลัก สำหรับกำรจัดที่อื่นนอกจำกโรงแรม
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 185 บำท/คน/มื้อ
(ค) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับกำรจัดในโรงแรม
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 100 บำท/คน/มื้อ
(ง) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับกำรจัดที่อื่นนอกจำก
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
โรงแรม
แต่ไม่เกิน 85 บำท/คน/มื้อ
หมายเหตุ อัตราตาม (1) ได้คานวณรวมส่วนเพิ่มของแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว

(2) กรณีจัดในพื้นที่อื่น นอกจำกพื้นที่ตำม (1)
(ก) ค่ำอำหำรมื้อหลัก สำหรับกำรจัดในโรงแรม
(ข) ค่ำอำหำรมื้อหลัก สำหรับกำรจัดที่อื่นนอกจำกโรงแรม

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 500 บำท/คน/มื้อ
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 150 บำท/คน/มื้อ
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ข.

ค.
ง.
จ.

เอกสำรประกอบกำรเบิก
เอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำร
สัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ และกำหนดกำร
หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม
สั มมนำ หรือกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่ระบุระยะเวลำของกิจกรรมที่
ครอบคลุมมื้ออำหำร
ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่ สสส.กำหนด
กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดำไม่สำมำรถออก
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน
พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือ
สำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำย
ครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)

สถำนที่
(ค) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับกำรจัดในโรงแรม
(ง) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับกำรจัดที่อื่นนอกจำก
โรงแรม

อัตรำ
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 80 บำท/คน/มื้อ
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 70 บำท/คน/มื้อ

เอกสำรประกอบกำรเบิก

2.3.2 ค่ำเช่ำสถำนที่ หมำยถึง ค่ำเช่ำห้องประชุมหรือสถำนที่สำหรับกำรประชุมกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม หรือกำรศึกษำวิจัย
และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ แต่ไม่รวมถึงกรณีทเี่ ช่ำโดยกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนทีภ่ ำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจำเป็นต้องใช้สถำนที่สำหรับจัดงำนนั้น โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม
กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
(2) ผู้รับทุนต้องเลือกสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ให้สอดคล้องกับสถำนที่จัดกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย
หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น ตำมตำรำงดังต่อไปนี้
สถำนที่
(1) กรณีจัดในโรงแรม
(2) กรณีจัดในสถำนที่อื่นนอกจำกโรงแรม

อัตรำ
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 10,000 บำท/ห้อง/วัน
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
แต่ไม่เกิน 5,000 บำท/ห้อง/วัน

ก.

ข.
ค.
ง.
จ.

หมำยเหตุ : กรณีจำเป็นต้องเช่ำสถำนที่เกินอัตรำดังกล่ำว ให้ดำเนินกำรโดยกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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เอกสำรประกอบกำรเบิก
หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัด
กิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ และกำหนดกำร
หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกิจ
กรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มี
ใบเสร็จรับเงิน)
กรณีใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
หรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้
ผู้รับเงินรำยนั้น)

2.3.3 ค่ำเช่ำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หมำยถึง ค่ำเช่ำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับ ใช้ในกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม
กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับจัดงำนนั้น โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำร
จัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น รวมทั้งควำมจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(2) ผู้ รั บ ทุน ต้องจัดหำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เท่ำที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัด ประชุม กำรฝึ กอบรม กำรสั มมนำ กำรจัดกิจกรรม กำร
ศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บำท/วัน เว้นแต่กรณีที่จาเป็นต้องเช่า
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เกินอัตราดังกล่าว ต้องดาเนินการเช่าโดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
(ข) หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
(ง) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(จ) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)

2.3.4 ค่ำวัสดุสำนักงำน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดหำวัสดุสำนักงำนต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัด
กิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำวัสดุสำนักงำนภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน ซึ่ ง จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ วั ส ดุ ส ำนั ก งำน โดยต้ อ งระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ วั น เวลำ และสถำนที่ จั ด กำรประชุ ม กำรฝึ ก อบรม กำรสั ม มนำ หรื อ กำรจั ด กิ จ กรรม
กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น และควำมจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุสำนักงำนนั้น
(2) ผู้รับทุนต้องจัดหำวัสดุสำนักงำนเท่ำที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัด ประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือ
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
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(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยจัดหำวัสดุสำนักงำนตำมค่ำใช้จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บำท/ชิ้น (หรือชุด) เว้นแต่กรณีที่จาเป็นต้องเช่าวัสดุ
สานักงานเกินอัตราดังกล่าว ต้องดาเนินการจัดหาโดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
(ค) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(ง) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
2.3.5 ค่ำวัสดุงำนครัว หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำย ที่ใช้ในกำรจัดหำวัสดุงำนครัวต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรรับรองผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำร
สัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำวัสดุงำนครัวภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุงำนครัว โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย
หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น และควำมจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุงำนครัวนั้น
(2) ผู้รับทุนต้องจัดหำวัสดุงำนครัวเท่ำที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัด ประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือ
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจัดหำวัสดุงำนครัวตำมค่ำใช้จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บำท/ชิ้น (หรือชุด) เว้นแต่กรณีที่จาเป็นต้องจัดหา
วัสดุงานครัวเกินอัตราดังกล่าว ต้องดาเนินการจัดหาโดยกระบวนกาจัดซื้อจัดจ้าง
(4) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจัดหำวัสดุงำนครัวภำยใต้เงื่อนไขที่ข้อตกลงกำหนด
(5) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
(ค) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(ง) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
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2.3.6 ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดหำวัสดุที่ใช้แล้วหมดไป (นอกจำกวัสดุสำนักงำนและวัสดุงำนครัว) โดยใช้ควบคู่กับ
อุปกรณ์หลัก เพื่อใช้ในกำรจัดประชุมกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำวัสดุสิ้นเปลือง
ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติ กำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรื อกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน ซึ่ ง จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง โดยต้ อ งระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ วั น เวลำ และสถำนที่ จั ด กำรประชุ ม กำรฝึ ก อบรม กำรสั ม มนำ หรื อ กำรจั ด กิ จ กรรม
กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น และควำมจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองนั้น
(2) ผู้รับทุนต้องจัดหำวัสดุสิ้นเปลืองเท่ำที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัด ประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือ
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจัดหำวัสดุสิ้นเปลืองตำมค่ำใช้จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บำท/ชิ้น (หรือชุด) เว้นแต่กรณีที่จาเป็นต้องจัดหา
วัสดุสิ้นเปลืองเกินอัตราดังกล่าว ต้องดาเนินการจัดหาโดยกระบวนกาจัดซื้อจัดจ้าง
(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
(ค) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(ง) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)

2.4

ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ

ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ใน กำรจ้ำงเหมำ หรือเช่ำสถำนที่หรือวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ สำหรับกำรดำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำจ้ำงที่จ่ำย
ให้แก่ผู้รับจ้ำงเพื่อทำกำรวิจัยหรือประเมินผลด้วย ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำจ้ำงทำของ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ ภำยใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจ้ำง กำรเช่ำ หรือกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรนั้น โดยระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลควำมจำเป็นที่
ต้องใช้สิ่งนั้นให้ชัดเจน
(2) ผู้รับทุนต้องดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สสส. กำหนด เว้นแต่ ผู้รับทุนเป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้ถือ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตลอดจนกฎระเบียบหรือแนวทำงปฏิบัติที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำจ้ำงทำของ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ ในอัตรำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับรำคำใน
ท้องตลำด
(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิ ำรจ้ำงเหมำ กำรเช่ำ หรือกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรนั้น
(ข) สำเนำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเอกสำรประกอบกำรจัดจัดซื้อจัดจ้ำง และเอกสำรกำรตรวจรับสินค้ำหรือบริกำรนั้น
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย และใบแจ้งหนี้
(ง) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้ให้เช่ำไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(จ) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงิน
รำยนั้น)

2.5

เงินที่ผู้รับทุนสนับสนุนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อดำเนินโครงกำรย่อย
เงินที่ผู้รับทุนสนับสนุนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อดำเนินโครงกำรย่อย หมำยถึง เงินที่สนับสนุนให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับทุนหรือบุคลำกรของโครงกำร
เพื่อดำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติงำนให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร หรื อโครงกำรประเภท
ศึกษำวิจัยและประเมินผล ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยเงินที่สนับสนุนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อดำเนินโครงกำรย่อยภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(1) ผู้รับทุนต้องพัฒนำข้อเสนอโครงกำรย่อยที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรหลัก โดยข้อเสนอโครงกำรดังกล่ำวอำจมำจำก
กำรพัฒนำร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหรือประกำศเปิดรับข้อเสนอจำกประชำชนทั่วไปก็ได้
(2) ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีรำยชื่อของ สสส. หรือตำมบัญชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำก สสส. โดยวิธีกำรจัดส่งข้อเสนอโครงกำรย่อยให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนหรือกำรจัดประชุมผู้ ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรย่อย ตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน
จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ
(1) ไม่เกิน 200,000 บำท
อย่ำงน้อย 1 คน
(2) เกิน 200,000 บำท แต่ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท
อย่ำงน้อย 3 คน
(3) เกิน 1 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท
อย่ำงน้อย 5 คน
(4) เกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป
อย่ำงน้อย 7 คนและต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ
กำรประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยตำมวรรคหนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิอำจเดินทำงมำร่วมประชุมหรือเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(3) เมื่อผู้รับทุนจัดให้มีกำรกลั่นกรองและพิจ ำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรใดแล้ว ผู้รับทุนต้องจัดทำสัญญำหรือข้อตกลงในกำรสนับสนุนเงินให้แก่
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับทุนหรือบุคลำกรของโครงกำร และไม่มีกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ กรรมการบริหารแผน อนุกรรมการ กรรมการประเมินผล ผู้จัดการ
หรือผู้ปฏิบัติงานของ สสส. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลนั้น
(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตโิ ครงกำรย่อย
(ข) สำเนำสัญญำหรือข้อตกลงในกำรสนับสนุนเงินให้แก่โครงกำรย่อย
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย พร้อมแนบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำรย่อย (ถ้ำมี)
(ง) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(จ) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
2.6

ค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร

ค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงำนประจำให้แก่ โครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร
นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชำกำร ผู้ประสำนงำน หรือผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่ง อื่นใด ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนภำยใต้วัตถุประสงค์ของโครงกำร และมีกำร
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จัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวของโครงกำร (คือมี กำรระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตำมระยะเวลำของโครงกำร) และหักภำษี ณ ที่จ่ำยในนำม สสส.
แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในโครงกำรเป็นครั้งครำวหรือรับจ้ำงทำงำนเป็นรำยวัน หรือผู้รับจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงทำของ หรือบุคคลที่รับกำรสนับสนุนทุน เพื่อ
ดำเนินโครงกำรย่อย ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำรภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดทำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงบุคลำกรของโครงกำร โดยระบุ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่อยู่ภำยใต้วัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ชัดเจน
และจะจ่ำยค่ำตอบแทนจำกเงินสนับสนุนโครงกำรได้เฉพำะกรณีที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. เท่ำนั้น
(2) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของบุคลำกรแต่ละคนให้เหมำะสม โดยต้องคำนวณอัตรำค่ำตอบแทนจำก “เวลำที่ใช้ทำงำนจริง ” คูณด้วย
“อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน” ภำยใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) เวลำที่ใช้ทำงำนจริง หมำยถึง เวลำที่บุคลำกรแต่ละคนจะใช้ในกำรทำงำนในโครงกำร ซึ่งอำจแตกต่ำงกันตำมเนื้องำนและปริมำณงำนที่
แต่ละคนต้องรับผิดชอบ โดยให้แยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดังนี้
▪ กรณีบุคลำกรทำงำนเต็มเวลำ (full-time) หมำยถึง กรณีที่บุคคลนั้นสำมำรถอุทิศเวลำมำทำงำนในโครงกำรนั้นได้ไม่น้อยกว่ำ
เดือนละ 22 วันทำกำร ให้คำนวณวันทำงำนโดยประมำณออกมำเป็นจำนวนคนต่อเดือน (Man-Month)
▪ กรณีบุคลำกรทำงำนบำงเวลำ (Part-time) กล่ำวคือ กรณีที่ บุคคลนั้นมำทำงำนให้แก่โครงกำรได้เฉพำะบำงวันหรือบำงเวลำ
เท่ำนั้น และเมื่อรวมเวลำทำงำนทั้งหมดในแต่ละเดือนแล้วมีเวลำทำงำนรวมกันไม่ถึงเดือนละ 22 วันทำกำร ให้คำนวณวันทำงำนโดยประมำณออกมำเป็นจำนวนคนต่อ
วัน (Man-Day) หรือจำนวนคนต่อชั่วโมง (Man-Hour) ตำมจำนวนวันและเวลำที่มำทำงำนจริง ทั้งนี้ให้คำนวณเวลำทำงำนโดยใช้เวลำ 8 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน
(ข) อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน หมำยถึง อัตรำเงินเดือนที่บุคลำกรแต่ละคนจะมีสิทธิได้รับเป็นกำรตอบแทนจำกกำรทำงำนให้แก่โครงกำร ซึ่ง
อำจแตกต่ำงกันไปตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในโครงกำร ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลงำนในอดีตที่ผ่ำนมำ และอัตรำ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ผู้นั้นเคยได้รับหรือได้รับอยู่ในปัจจุบัน หรืออัตรำค่ำตอบแทนที่ผู้นั้นเคยได้รับจำกแหล่งทุนอื่น โดยให้คำนึงถึงกรอบอัตรำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงตำม
ตำรำงดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
(1) กรณีผู้รับผิดชอบโครงกำรหรือนักวิจัย
(ก) คุณวุฒิระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
1)
ประสบกำรณ์ไม่ถึง 5 ปี

อัตรำเงินเดือน
ไม่เกิน 24,000 บำท
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เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย

คุณสมบัติ
อัตรำเงินเดือน
เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
2)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี
ไม่เกิน 33,800 บำท
ก. ส ำเนำหนั ง สื อ หรื อ เอกสำรอนุ มั ติ ก ำรจ้ ำ งบุ ค ลำกรของ
3)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี
ไม่เกิน 48,800 บำท
โครงกำร พร้อมกับหนังสือรับรองกำรทำงำนหรือหลักฐำน
4)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 65,500 บำท
อื่นที่สำมำรถใช้ยืนยันอัตรำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ผู้นั้นเคย
ได้รับหรือได้รับอยู่ในปัจจุบัน
(ข) คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
ข. สำเนำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงบุคลำกรของโครงกำร
1)
ประสบกำรณ์ไม่ถึง 5 ปี
ไม่เกิน 31,000 บำท
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
2)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี
ไม่เกิน 40,700 บำท
ง. ใบสำคัญรับเงิน
3)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี
ไม่เกิน 57,000 บำท
4)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 74,900 บำท
จ. ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ ส ำเนำบั ต รที่ ท ำง
(ค) คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
รำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
1)
ประสบกำรณ์ไม่ถึง 5 ปี
ไม่เกิน 46,000 บำท
2)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี
ไม่เกิน 62,000 บำท
3)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี
ไม่เกิน 80,700 บำท
4)
ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ไม่เกิน 102,300 บำท
(2) กรณีผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชำกำร ผู้ประสำนงำน หรือ ใ ห้ น ำ อั ต ร ำ เ งิ น เ ดื อ น ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงำนในตำแหน่งอื่นๆ
เจ้ำหน้ำที่ของ สสส. ตำมบัญชี
แ น บ ท้ ำ ย ข้ อ บั ง คั บ ก อ ง ทุ น
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล
พ.ศ. 2559 มำใช้โดยอนุโลม
หมำยเหตุ : กำรเทียบคุณสมบัติของบุคคลตำม (1) ให้อยู่ในระดับปริญญำตรีใน (ก) หรือปริญญำโทใน (ข) หรือปริญญำเอกใน (ค) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ สสส. กำหนด
2.7

ค่ำบริหำรจัดกำรสำนักงำน
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ค่ำบริหำรจัดกำรสำนักงำน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยโดยทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย ดังต่อไปนี้
2.7.1 ค่ำเช่ำสถำนที่ทำกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรเช่ำสถำนที่สำหรับเป็นสถำนที่ตั้งทำกำรของโครงกำร โดยต้องมีกำรจัดทำสัญญำเช่ำ
ในนำมโครงกำรและหักภำษี ณ ที่จำ่ ยในนำม สสส. ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ทำกำร ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ทำกำรเท่ำที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร และเบิกจ่ำยได้เฉพำะกรณีที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. เท่ำนั้น
(2) ผู้รับทุนต้องจัดทำสัญญำหรือข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรเช่ำสถำนที่ทำกำร
(3) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิ ำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ทำกำรให้ชัดเจน
(4) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ทำกำรตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง แต่ไม่เกินขนำดของพื้นที่ใช้เป็นสถำนที่ทำกำรของโครงกำรนั้น
(5) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิ ำรเช่ำสถำนที่ทำกำร
(ข) สำเนำสัญญำหรือข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรเช่ำสถำนที่ทำกำร
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
(ง) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้ให้เช่ำไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(จ) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
2.7.2 ค่ำสำธำรณูปโภค หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรสำธำรณูปโภคสำหรับกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน ซึ่งผู้รับทุนได้จัดทำหลักฐำน
กำรใช้บริกำรในนำมโครงกำร และหักภำษี ณ ที่จ่ำยในนำม สสส. เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ รวมถึงค่ำเช่ำเครื่องและ/หรือหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำ
บำรุงรักษำสำย ค่ำไปรษณีย์ และค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภคภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคเท่ำที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร และเบิกจ่ำยได้เฉพำะกรณีที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. เท่ำนั้น
(2) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิ ำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคให้ชัดเจน
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง
(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
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(ก)
(ข)
(ค)

ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้ให้บริกำรไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก

ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
2.7.3 ค่ำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงำนต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนหรือ
กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ซึ่งผู้รับทุนได้จัดทำหลักฐำนกำรซื้อขำยในนำมโครงกำร และหักภำษี ณ ที่จ่ำยในนำม สสส. ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้อง
เบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนเท่ำที่จำเป็นและต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ อุป กรณ์
สำนักงำนให้ชัดเจน
(2) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยจัดหำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนตำมค่ำใช้จ่ำยจริง
(3) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิ ำรจัดหำค่ำวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
(ค) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้ขำยไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(ง) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)
2.7.5 ค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำร หมำยถึง ค่ำตอบแทนบุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งทำหน้ำที่ตรวจสอบและ
รับรองรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรในแต่ละงวดตำมระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบโครงกำร พ.ศ. 2563 ทั้งนี้
ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำรภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องจัดหำผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวงเงินสนับสนุนของโครงกำร ดังนี้
วงเงินสนับสนุนโครงกำร
คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ
เอกสำรประกอบกำรเบิก
(1) วงเงินเกิน 2 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 แสนบำท

บุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับ สสส.
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วงเงินสนับสนุนโครงกำร

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ

เอกสำรประกอบกำรเบิก

(2) วงเงินเกิน 5 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท

ผู้ ส อบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยวิชำชีพ
บั ญ ชี หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ำษี อ ำกรตำมประมวล
รัษฎำกร หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสหกรณ์

(3) วงเงินเกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป

ผู้ ส อบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยวิชำชีพ
บั ญ ชี เว้ น แต่ ก รณี ที่ มี เ หตุ ขั ด ข้ อ ง ผู้ จั ด กำรอำจ
พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ำษี อ ำกรตำม
ประมวลรัษฎำกร หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ได้เท่ำที่จำเป็น

ก. สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจ้ำงผู้ตรวจ
สอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำร
ข. สำเนำสัญญำหรือข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรจ้ำง
ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำร
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย
ง. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้ขำย
ไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
จ. กรณี ใ ช้ ใ บส ำคั ญ รั บ เงิ น ต้ อ งแนบส ำเนำบั ต ร
ประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ ส ำเนำบั ต รที่ ท ำง
รำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับ
เงินรำยนั้น)

(2)
(3)
(4)

ผู้รับทุนต้องจัดทำสัญญำหรือข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรจ้ำงผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำรให้ชัดเจน
ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิ ำรเบิกจ่ำยค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำรให้ชัดเจน
ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำร ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่ สสส. กำหนด
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2.8

ค่ำครุภัณฑ์โครงกำร

ค่ำครุภัณฑ์โครงกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรจัดซื้อหรือจ้ำงทำหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของที่จำเป็นต่อกำรดำเนินโครงกำรหรือบริหำรจัดกำรสำนักงำน
ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวรและมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 1 ปี ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โครงกำรภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โครงกำรเท่ำที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร และเบิกจ่ายได้ เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สสส. เท่านั้น
(2) ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โครงกำรให้ชัดเจน รวมทั้งต้องดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ สสส. กำหนด เว้นแต่ผู้รับทุน เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตลอดจน
กฎระเบียบหรือแนวทำงปฏิบัติที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โครงกำรในอัตรำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับรำคำในท้องตลำด
(4) เมื่อจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์เสร็จแล้ว ผู้รับทุนต้องบันทึกรำยกำรครุภัณฑ์นั้นไว้ในรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินใน แต่ละงวด รวมทั้งต้องควบคุมดูแล
กำรใช้งำนครุภัณฑ์ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและอยู่ภำยในวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมถึงต้องบำรุงรักษำครุภัณฑ์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ
(5) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
(ก) สำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิ ำรจ้ำง กำรเช่ำ หรือกำรจัดหำครุภัณฑ์นั้น
(ข) สำเนำสัญญำหรือข้อตกลงหรือเอกสำรกำรจัดจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรตรวจรับครุภัณฑ์นั้น
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบสำคัญจ่ำย และใบแจ้งหนี้
(ง) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับจ้ำง/ผู้ขำยไม่มีใบเสร็จรับเงิน)
(จ) กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน ต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงิน
รำยนั้น)
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เอกสำรภำคผนวก 5
ตัวอย่ำงแบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร
ใบสำคัญจ่ำย (Payment Voucher)
เลขที่................................
วันที่ ................................
ข้อตกลงเลขที่ .........................................................
โครงกำร.................................................................................................................................................
 จ่ำยให้ ........................................................................................................................................
 เงินสด ........................................................................................................................................
 เช็ค เลขที่ ........................................ ธนำคำร ....................................สำขำ..................ลงวันที่ .................
ลำดับที่

รำยกำร

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

(ตัวอักษร)

รวมเป็นเงิน

ลงชื่อ .................................
(

จำนวนเงิน (บำท)

ลงชื่อ .................................
)

วันที่.............................
ผู้จัดทำ (1)

(

ลงชื่อ .................................
)

วันที่.............................
ผู้รับผิดชอบโครงกำร (2)

.......................................................
(
)
วันที่ ..................................
ผู้บันทึกบัญชี (5)

(

)
วันที่.............................
ผู้จ่ำยเงิน (3)

.......................................................
(
)
วันที่ ...............................................
ผู้รับเงิน (4)

หมำยเหตุ : กรณีจ่ำยเป็นเงินสด และเช็คต้องให้ผู้รับเงินลงนำม
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ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher)
เลขที่................................
วันที่ ................................
ข้อตกลงเลขที่ .........................................................
โครงกำร.................................................................................................................................................
ได้รับเงินจำก ........................................................................................................................................
 เงินสด ........................................................................................................................................
 เงินโอน .......................................................................................................................................
 เช็ค เลขที่ ........................................ ธนำคำร ....................................สำขำ..................ลงวันที่ .................
ลำดับที่

รำยกำร

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

(ตัวอักษร)

รวมเป็นเงิน

ลงชื่อ .................................
(

ลงชื่อ .................................
)

วันที่.............................
ผู้รับเงิน (1)

จำนวนเงิน (บำท)

(

ลงชื่อ .................................
)

วันที่.............................
ผู้บันทึกบัญชี (2)
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(

)
วันที่.............................
ผู้รับผิดชอบโครงกำร (3)

เอกสำรภำคผนวก 6
ตัวอย่ำงแบบสัญญำยืมเงินทดรองจ่ำย
ใบยืมเงินทดรองจ่ำย
เลขที่................................
วันที่ ................................
ข้อตกลงเลขที่ .........................................................
โครงกำร.................................................................................................................................................................
กิจกรรม..................................................................................................................................... .............................
ชื่อผู้ยืม..................................................................................ตำแหน่ง..............................................
จำนวนเงิน.........................................................................ใช้เพื่อในกิจกรรม.........................................................
................................................................................................................................................................................
ลำดับที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

(ตัวอักษร)

รวมเป็นเงิน

ลงชื่อ .................................
(

ลงชื่อ .................................
)

วันที่.............................
ผู้ยืมเงิน (1)

(

ลงชื่อ .................................
)

วันที่.............................
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (2)
ผู้ตรวจสอบ

.......................................................
(
)
วันที่ ..................................
ผู้รับเงิน (4)

(

)
วันที่.............................
ผู้รับผิดชอบโครงกำร (3)
ผู้อนุมัติ

.......................................................
(
)
วันที่ ...............................................
ผู้บันทึกบัญชี (5)
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ใบคืนเงินทดรองจ่ำย
เลขที่................................
วันที่ ................................
ข้อตกลงเลขที่ .........................................................
โครงกำร.................................................................................................................................................................
กิจกรรม..................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ยืม.................................................................................... ตำแหน่ง....................................................
จำนวนเงิน..................................................................................
รำยกำรที่ใช้คืนเงินยืม
ลำดับที่

รำยกำร

รวมเงินตำมหลักฐำนกำรจ่ำย
จำนวนเงินส่งคืน
จำนวนเงินที่ขอเบิกเพิ่ม
รวมเป็นเงิน

(ตัวอักษร)
ลงชื่อ .................................
(

จำนวนเงิน (บำท)

ลงชื่อ .................................
) (

วันที่.............................
ผู้คืนเงินยืม (1)

)
วันที่.............................
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (2)
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ .................................
(

ลงชื่อ .................................

)
วันที่.............................
ผู้บันทึกบัญชี (4)
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(

)
วันที่.............................
ผู้รับผิดชอบโครงกำร (3)
ผู้อนุมัติ

เอกสำรภำคผนวก 7
ตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงิน

2

6

3

4

5

1

ต้องประกอบด้วย
1. ชื่อที่อยู่ สถำนที่ทำกำร
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รำยกำรที่แสดงว่ำรับเงิน
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลำยมือชื่อผู้รับเงิน
6. ชื่อผู้จ่ำย : ระบุชื่อ สสส. (ชื่อโครงกำร)
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เอกสำรภำคผนวก 8
ตัวอย่ำงบิลเงินสด
1

2

6

3

4
5

ต้องประกอบด้วย
1. ชื่อที่อยู่ สถำนที่ทำกำร
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รำยกำรที่แสดงว่ำรับเงิน
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลำยมือชื่อผู้รับเงิน
- 99 - 6. ชื่อผู้จ่ำย : ระบุชื่อ สสส. (ชื่อโครงกำร)

เอกสำรภำคผนวก 9
ตัวอย่ำงใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
วันที่ XX–XX–XXXX
ข้ำพเจ้ำ
ที่อยู่

(ระบุชื่อผู้รับเงิน)
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
(ระบุที่อยู่/สถำนที่ทำกำรของผู้รับเงิน)

X-XXXX-XX-XXX-XX-X

ได้รับเงินจำก สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (ระบุชื่อโครงกำร
ดังรำยกำรต่อไปนี้
ลำดับที่
รำยกำร
1.
(ระบุรายการค่าใช้จ่าย)

จำนวนเงิน (บำท)
XXX,XXX

รวมทั้งสิ้น

XXX,XXX

(ตัวอักษร)

)

(ระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร)

ข้ำพเจ้ ำขอรั บ รองว่ำได้รั บ เงิน จ ำนวนดังกล่ ำวจริง จึงลงชื่อรับเงินในใบส ำคัญรับเงินนี้ไว้เป็นหลักฐำน
กำรรับเงิน
(ลงชื่อ)
(

(ลงชื่อ)

XXX
(
(ระบุชื่อผู้รับเงิน)
ผู้รับเงิน
วัน/เดือน/ปี
XX-XX-XXXX

)

ผู้จ่ำยเงิน
วัน/เดือน/ปี ............................................

หมำยเหตุ แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้รับเงินหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (สำหรับกำรเบิกจ่ำยครั้งแรก)
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)

เอกสำรภำคผนวก 10
ตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจำกเครื่องชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK)
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เอกสำรภำคผนวก 11
ตัวอย่ำงสิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
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เอกสำรภำคผนวก 12
ตัวอย่ำงใบรับรองกำรจ่ำยเงิน
ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน
วันที่ XX / XX / XXXX
ข้อตกลงเลขที่ XX–XX–XXXX
โครงกำร
(ระชุชื่อโครงกำร)
วัน เดือน ปี
รำยละเอียดกำรจ่ำย
XX/XX/XXXX
(ระบุละเอียดค่ำใช้จ่ำยและผู้รับเงิน)

จำนวนเงิน (บำท)
.
X,XXX
.

หมำยเหตุ

รวมเงิน
(ตัวอักษร)
ข้ำพเจ้ำ
ตำแหน่ง
ขอรับรองว่ำ รำยกำรจ่ำยข้ำงต้นนี้ ข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปจริงเพื่อดำเนินกิจกรรม

.
.
.
โดยมีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินซึ่งมีสำระสำคัญไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ สสส.กำหนด และ/หรือผู้รับเงินไม่สำมำรถ
ออกหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้ได้ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกันนี้แล้ว
(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง
วันที่
หมำยเหตุ : หลักฐำนฉบับนี้ใช้สำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงโครงกำรเท่ำนั้น

- 103 -

)
.

เอกสำรภำคผนวก 13
แบบขอซื้อแสตมป์อำกร (อ.ส.10)
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เอกสำรภำคผนวก 14
แบบขอเสียอำกรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4)
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เอกสำรภำคผนวก 15
แนวปฏิบัติในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยสำหรับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร
1. กรณีผู้รับทุนจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรให้แก่ “ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ” (ได้แก่ บุคคลธรรมดำ และคณะบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล)
ประเภทเงินได้พึงประเมิน
(1) เงินได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน หรือจำกหน้ำที่
หรือตำแหน่งงำนที่ทำหรือจำกกำรรับทำงำนให้
ตำมมำตรำ 40 (1) หรื อ (2) แห่ ง ประมวล
รัษฎำกร ได้แก่ กำรจ่ำยเงินประเภทค่ำตอบแทน
บุคลำกรของโครงกำร และค่ำตอบแทนบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่บุคลำกรของโครงกำร รวมถึงเงินที่จ่ำ ย
ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ เ ดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ง ำนให้ แ ก่
โครงกำร

แบบแสดงรำยกำรรำยเดือน
กำรคำนวณภำษี
หัก ณ ที่จ่ำย
แบบ
กำหนดเวลำยื่น
1. ให้ ค ำนวณเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น เสมื อ นห นึ่ ง ว่ ำ ภ.ง.ด.1
ภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้น
ได้จ่ำยทั้งปี
เดือน ของเดือนที่จ่ำยเงิน
▪ กรณีคำนวณแล้วไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภำษีเงินได้
พร้อมนำส่งเงินภำษี ที่หักไว้
บุคคลธรรมดำ ไม่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำย
หมำยเหตุ
▪ กรณี ค ำนวณแล้ ว ถึ ง เกณฑ์ ที่ ต้ อ งภำษี เ งิ น ได้
กรณีผู้รับเงินคนใด คำนวณ
บุ ค คลธรรมดำ ให้ หั ก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ยอั ต รำ
แล้วไม่มีภำษี ที่ต้องหัก ก็ไม่
ก้ำวหน้ำ
ต้องกรอกในเดือนนั้นได้ แต่
2. ให้ออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย (50 ทวิ)
เมื่อสิ้นปี ต้องกรอกให้ครบทุก
ในนำม สสส. ให้กับผู้รับเงินทุกกรณี
คนในแบบสรุปภำษีทั้งปี
▪ ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ ของปีถัดจำกปีภำษี
(ภ.ง.ด.1 ก)
▪ ภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ถูกหักภำษีกรณีออก
จำกงำนในระหว่ำงปีภำษี
หมำยเหตุ
▪ กรณีที่ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดำมิได้เป็ นผู้ อ ยู่ ใ น
ประเทศ ให้หักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 15
ของเงินได้ และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี
ณ ที่จ่ำยในนำม สสส. ให้กับผู้รับทุนทันที
▪ (2) กรณีจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงหรือค่ำพำหนะเดินทำง
ซึ่งผู้รับเงินได้ใช้จ่ำยไปแล้วทั้งหมดในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่นั้น หรือจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงไม่เกินอัตรำสูงสุด
ที่ทำงรำชกำรกำหนดจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำย
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แบบแสดงรำยกำรรำยปี
แบบ
กำหนดเวลำยื่น
ภ.ง.ด.1 ก.
ภำยในเดือน
กุมภำพันธ์
ของปีถัดไป

1. กรณีผู้รับทุนจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรให้แก่ “ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ” (ได้แก่ บุคคลธรรมดำ และคณะบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล)
ประเภทเงินได้พึงประเมิน

(2) เงินได้เนื่องจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน หรือเงินได้
จำกวิ ชำชี พ อิ ส ระ หรื อ เงิ น ได้ จ ำกกำรรับเหมำ
หรื อ เงิ น ได้ จ ำกกำรประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ใด
ตำมมำตรำ 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวล
รัษฎำกร ได้แก่ กำรจ่ำยเงินประเภทค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง (ค่ำพำหนะเดินทำงหรือค่ำเช่ำที่พัก
ที่ จ่ ำ ยให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโดยตรง) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยใน
กำรจัดประชุม/กิจกรรมต่ำงๆ ค่ำเช่ำหรือค่ำจ้ำง
ท ำของ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำร
ส ำนั ก งำน ค่ ำ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ โ ครงกำร รวมถึ ง
เงินที่สนับสนุนให้แก่โครงกำรย่อย

แบบแสดงรำยกำรรำยเดือน
กำรคำนวณภำษี
หัก ณ ที่จ่ำย
แบบ
กำหนดเวลำยื่น
ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อหักภำษี ณ ที่จ่ำย
1. ให้พิจำรณำเงินได้ที่จะจ่ำยให้แก่ผู้รับเงิน ดังนี้
ภ.ง.ด.3
ภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้น
▪ ก ร ณี จ่ ำ ย ไ ม่ เ กิ น 10,000 บ ำ ท ไ ม่ ต้ อ ง
เดือนของเดือนที่จ่ำยเงิน
หักภำษี ณ ที่จ่ำย
พร้อมนำส่งเงินภำษี ที่หักไว้
▪ กร ณี จ่ ำ ยตั้ ง แ ต่ 10,000 บ ำ ท ให้ หั กภำษี
ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของเงินได้
2. ให้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองกำรหั ก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย
(50 ทวิ) ในนำม สสส. ให้กับผู้รับเงินทันที
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แบบแสดงรำยกำรรำยปี
แบบ
กำหนดเวลำยื่น

ภ.ง.ด. 3 ก

ภำยในเดือน
มกรำคมของปี
ถัดไป

2. กรณีผู้รับทุนจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรให้แก่ “ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคล” (ได้แก่ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล และมูลนิธิหรือสมำคม)
ประเภทเงินได้พึงประเมิน
เงินได้ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นเงินได้เนื่องจำกกำรให้
เช่ำทรัพย์สิน หรือเงินได้จำกวิชำชีพอิสระ หรือเงินได้
จำกกำรรั บ เหมำ หรื อ เงิ น ได้ จ ำกกำรประกอบธุรกิจ
อื่นใดตำมมำตรำ 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวล
รั ษ ฎำกร ได้ แ ก่ กำรจ่ ำ ยเงิ น ประเภทค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยใน
กำรเดินทำง (ค่ำพำหนะเดินทำงหรือค่ำเช่ำที่พักที่จ่ำย
ให้แก่ผู้ให้บริกำรโดยตรง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม/
กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ค่ ำ เช่ ำ หรื อ ค่ ำ จ้ ำ งท ำของ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
โครงกำร รวมถึงเงินที่สนับสนุนให้แก่โครงกำรย่อย

แบบแสดงรำยกำรรำยเดือน
กำรคำนวณภำษี
หัก ณ ที่จ่ำย
แบบ
กำหนดเวลำยื่น
1. ให้พิจำรณำเงินได้ที่จะจ่ำยให้แก่ผู้รับเงิน ดังนี้
ภ.ง.ด.53
ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้น
▪ กรณีจ่ำยไม่เกิน 500 บำท ไม่ต้องหักภำษี ณ ที่
เดื อ น ของเดื อ นที่ จ่ ำ ยเงิ น
จ่ำย
พร้อมนำส่งเงินภำษี ที่หักไว้
▪ ก ร ณี จ่ ำ ย ตั้ ง แ ต่ 500 บ ำ ท ใ ห้ หั ก ภ ำ ษี
ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของเงินได้
หมำยเหตุ
กรณี ผู้ รั บ เงิ น ออกบิ ล ที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม แล้ ว
ให้หักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ 69 ทวิ แห่งประมวล
รั ษ ฎำกร ในอั ต รำร้ อ ยละ 1 ของเงิ น ได้ ก่ อ นรวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
2. ให้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองกำรหั ก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย
ในนำม สสส. ให้กับผู้รับเงินทันที
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แบบแสดงรำยกำรรำยปี
แบบ
กำหนดเวลำยื่น
-

ตัวอย่ำง หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย (50 )
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ตัวอย่ำง แบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.1
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ตัวอย่ำง แบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.3
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ตัวอย่ำง แบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.53
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ตัวอย่ำง แบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.1 ก

- 113 -

ตัวอย่ำง แบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.3 ก
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เอกสำรภำคผนวก 16
ตัวอย่ำงแบบแจ้งวัตถุประสงค์และขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
หนังสือแจ้งควำมประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ร่วมงำนของภำคี
โดยที่
(ชื่อหน่วยงำน หรือชื่อบุคคล)
ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเรี ย กว่ ำ “ภำคี ”
เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหรือดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร
( ร ะ บุ ชื่ อ
แผนงำน/ชุดโครงกำร/โครงกำร)
ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น
ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนจำกกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ซึง่ จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 และโดยที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีข้อกำหนดให้ภำคีในฐำนะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมงำนของภำคี ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “เจ้ำของข้อมูลส่ว น
บุคคล” ดังนั้นภำคีจึงขอแจ้งควำมประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทรำบดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ภำคีจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ตาแหน่งงาน ชื่อ
หน่วยงาน ที่อยู่ของหน่วยงาน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรขอรับทุนสนับสนุนจำก
สสส. ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงไปถึงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในแผนงำนหรือโครงกำร
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “ข้อมูลส่วนบุคคล”
ข้อ 2. ภำคีจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จำเป็นและจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีกำรกรอกข้อมูลในเอกสำร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภำพ
หรือวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตำมแต่ ภำคีจะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขออนุมัติแผนงาน
หรือโครงการที่เสนอภาคี การดาเนินงาน ประสานงาน และกากับติดตามตามแผนงานหรือโครงการ การ
บริหารและการตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทารายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ
และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการตามพันธกิจของภาคี
หำกภำคีไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล อำจทำให้ภำคีไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำร
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ได้
ข้อ 3. ภำคีจ ะส่ งต่ อ ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลให้ แ ก่ สสส. ในฐำนะที่เป็ นผู้ ส นับ สนุ นทุ นด ำเนิ นงำนตำม
แผนงำนหรือโครงกำร โดย สสส. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไปใช้ตำมพันธกิจของ สสส. เพื่อวัตถุประสงค์
ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการที่เสนอต่อ สสส. การดาเนินงาน ประสานงาน และกากับติดตาม
แผนงานหรือโครงการ การบริหารและการตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดทารายงานและสถิติเกี่ยวกับ
แผนงานหรือโครงการ การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการสนับสนุน ทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ หำก
สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล อำจทำให้ สสส. ไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ได้ และในกรณีที่ สสส. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกภำคี สสส. จะดำเนินกำรดังกล่ำวเช่นเดียวกับ
ภำคีตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ด้วย
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ข้อ 4. ในกรณีที่ภำคีจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกจำกวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ในข้อ 2. และข้อ 3. ภำคีจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่มี
กฎหมำยอนุญำตให้ดำเนินกำรได้หรือต้องดำเนินกำรตำมคำสั่งของเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย
ข้อ 5. ภำคีจะดำเนินกำรเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ไม่ทำให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิด และมีคุณภำพ รวมทั้งคุ้มครองและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำย
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ภำคีกำหนด เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือ
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย
ข้อ 6. ภำคีจะลบหรื อทำลำย หรื อทำให้ ข้อมูลส่ วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2. และข้อ
3. หรือถูกจัดเก็บมำเป็นเวลำ 10 ปี นับแต่วันที่กำรดำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมี
กฎหมำยกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
ข้อ 7. เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ร้องขอต่อภำคี เพื่อให้ดำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ดังต่อไปนี้
(1) คัดค้ำนหรือขอให้ระงับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เข้ำถึง ขอสำเนำ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้
(3) ขอให้ดำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
(4) ขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ควำมยินยอม
(5) เพิกถอนควำมยิ น ยอมกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่ ว นบุคคล ยกเว้นในกรณีที่ มี
กฎหมำยหรือข้อตกลงกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น
(6) ขอให้ลบ ทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด
ข้อ 8. ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิตำมข้อ 7. และภำคีไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ได้ตำม
ควำมประสงค์ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจร้องขอต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คณะกรรมกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้พิจำรณำทบทวนได้ โดยเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 9. ภำคีในฐำนะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจติดต่อกับบุคคลดังกล่ำวได้ตำมข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : .............................................
ที่อยู่ ...........................................................
โทร. .................. / อีเมล : .......................
(2) เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ำมี) [ชื่อ และหรือช่องทำงกำรติดต่อ]
ข้ำพเจ้ำรับทรำบควำมประสงค์ในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
รวมทั้งยินยอมให้ภำคี เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 SMS เพื่อรับข้อมูลกำรแจ้งข่ำวกำรจัดหลักสูตรกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
 Line-ID เพื่อรับข้อมูลกำรแจ้งข่ำวกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
 อีเมล เพื่อรับข้อมูลกำรแจ้งข่ำวกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ
(ลงชือ่ ) ................................................................... เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
............./..................................../...........
หมำยเหตุ :  = ยินยอม,  = ไม่ยินยอม
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เอกสำรภำคผนวก 17
ตัวอย่ำงแบบข้อตกลงกำรประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อตกลงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Processing Agreement)
ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่
ระหว่ำง กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
โดย
(ชื่อหน่วยงำน หรือชื่อบุคคล)
ซึ่งต่อไปจะเรีย กว่ ำ “ภำคี” เป็นผู้ ที่ มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำหรือดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร
.ทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนจำกกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ซึ่งต่อไป
ในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ฝ่ำยหนึ่ง กับ
(ชื่อคู่สัญญำ)
.
ที่อยู่
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ ำ
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ฝ่ำยหนึ่ง
โดยที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงมอบหมำยให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีเงื่อนไขและขอบเขต
งำนปรำกฏตำมสัญญำ ......................... ลงวันที่ ........................... ดังนั้น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนตำมหน้ำที่
ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คู่สัญญำ
ทั้งสองฝ่ำยจึงทำข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
1. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตกลงทำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมอำนำจหน้ำที่และ
ภำยใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลสำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุ นกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ พ.ศ. 2544 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2. ในกรณีที่ผู้ ป ระมวลผลข้อมูล ส่ ว นบุคคลได้รับคำสั่ งจำกผู้ ควบคุมข้อมูล ส่ ว นบุคคลให้ ท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพิจำรณำเห็นว่ำอำจเป็นกำรขัดต่อพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุม
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทรำบโดยพลั น เพื่ อ ให้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลพิ จ ำรณำและยืน ยั นเป็น ลำยลั กษณ์ให้
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดกำรและอำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
สำมำรถร้องขอใช้สิทธิตรวจสอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้นได้ตำมเงื่อนไข
ที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้ อมูลส่วน
บุคคลเพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ รั บ ค ำร้ อ งขอจำกเจ้ ำ ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตำม
วรรคหนึ่ ง ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะส่ ง ค ำร้ อ งขอนั้ น ไปให้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยพลั น
โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ดำเนินกำรตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่ำวโดยตรง
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4. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นควำมลับและไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวแก่บุคคลใดได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
เป็นกรณีที่ผู้ ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลจะต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือตำมคำสั่ งของเจ้ำ
พนักงำนที่มีอำนำจสั่งกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งในกรณีที่เช่นว่ำนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรีบ
รำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบทันทีเมื่อทรำบเหตุที่จะต้องดำเนินกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
5. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ต้องจัดให้มีและธำรงรักษำไว้ซึ่งมำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำหรับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมำตรฐำนตำมหลักวิชำกำรและมีควำมเหมำะสมทั้งในเชิง
องค์กรและเชิงเทคนิคโดยคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล
ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุต่ำง ๆ ด้วย เช่น กำรเก็บรวบรวม
กำรประมวลผล กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย รวมทั้งกำร
ทำลำยหรือสูญหำยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยอุบัติเหตุ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ กำรเปิดเผย หรือกำรโอนถ่ำย
ข้อมูลส่วนบุคคล
6. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในภูมิภำคหรือประเทศตำมที่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดและจะต้องเข้ำถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำกพื้นที่ ภูมิภ ำค หรือ
ประเทศตำมที่ผู้ ควบคุมข้อมูลส่ว นบุ คคลกำหนดด้วย เว้นแต่ในกรณีที่มีควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์ใ นกำร
ให้บริกำรแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคลอำจถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ภูมิภำคหรือประเทศอื่น หรือเข้ำถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำกพื้นที่ ภูมิภำค หรือประเทศอื่นได้ โดย
จะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบก่อนดำเนินกำรด้วย
7. ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมจำเป็นต้องมอบหมำยให้บุคคลอื่นทำหน้ำที่เป็น
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนเพื่อช่วยเหลื อหรือสนับสนุนกำรให้บริกำรแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบก่อนดำเนินกำร
ด้ ว ย และผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้อ งจั ด ท ำข้ อ ตกลงเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรกั บ บุ ค คลดั งกล่ ำ วเพื่ อ
กำหนดให้บุคคลนั้นมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรคุ้มครองและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุ คคลในระดับ เดีย วกับ ผู้ ป ระมวลผลข้อมูล ส่ ว นบุคคล นอกจำกนี้ผู้ ประมวลผลข้อมูล ส่ ว นบุคคลตกลงจะ
ควบคุมดูแลให้บุคคลนั้นปฏิบัติตำมข้อตกลงดังกล่ำวและปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย อย่ำงไรก็ตำม แม้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดทำข้อตกลงมอบหมำยให้บุคคลอื่นทำหน้ำที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลแทน แต่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยั งคงมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรแก่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เช่นเดิม
8. ในกรณีที่มีกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์ใดอันมีลั กษณะเป็นกำรพยำยำมเข้ำถึงหรือประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือมีลักษณะเป็นกำรพยำยำมละเมิดต่อมำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภั ย ของข้อมูล ส่ ว นบุ คคลที่ผู้ ป ระมวลผลข้อมูล ส่ ว นบุคคลให้ บริกำรแก่ผู้ ควบคุมข้อมูล ส่ ว นบุคคล ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี้
8.1 แจ้งข้อมูลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง
นับแต่เวลำที่เกิดกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ดังต่อไปนี้
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(1) รำยละเอียดของกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
(2) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่อำจได้รับหรือได้รับผลกระทบ
จำกกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์นั้น
(3) ผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจำกกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์นั้น
(4) มำตรกำรที่ใช้ในกำรประเมินและตอบสนองต่อกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์นั้น
(5) มำตรกำรที่พึงใช้ในกำรลดผลกระทบหรือเยียวยำควำมเสี ยหำยที่เกิด ขึ้น จำกกำร
กระทำหรือเหตุกำรณ์นั้นทั้งมำตรกำรต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
8.2 ประเมินกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทรำบสำเหตุของกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์
นั้น และกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์นั้นหรือที่มีลักษณะ
เดียวกันนั้นขึ้นอีก
9. ในกรณีที่บุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ำมีกำรละเมิดเกี่ยวกับเก็บรวบรวม
ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอั น เนื่ อ งมำจำกกำรกระท ำของผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ที่ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินกำรทั้งปวง
เพื่อให้กำรกล่ำวอ้ำงหรือกำรเรียกร้องดังกล่ำวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หำกผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรดังกล่ำวได้และทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น
ใดในทำงแพ่งหรือทำงปกครองให้แก่บุคคลภำยนอกเนื่องจำกผลแห่งกำรละเมิดดังกล่ำว ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องเป็นผู้ชำระค่ำเสียหำย ค่ำปรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นนั้น รวมทั้งค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำทนำยควำม
แทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเมื่อมีกำรกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิ ทธิเรียกร้องดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ นอกจำกนี้กำรกระทำ
ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนต้องรับผิดชอบนั้นอำจเป็นผลให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมรับผิดทำงอำญำตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ด้วย
ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับและมีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมในข้อตกลงนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน และแต่ละฝ่ำยต่ำง
เก็บรักษำข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ) ……………………………………………. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(................................................)
(ลงชื่อ)..................................................
(.............................................)
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(ลงชื่อ)…………......................................
(…………………………………………)
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(ลงชื่อ) ............................................ พยำน

(ลงชื่อ) ............................................... พยำน

(.............................................)

(.............................................)
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เอกสำรภำคผนวก 18
ตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำร
ที่ ...........(ระบุเลขที่หนังสือ).........................
....................(ระบุวันที่).........................
เรื่อง ขอขยำยระยะเวลำโครงกำร..................................(ระบุชื่อโครงการ)..............................................
เรียน ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
อ้ำงถึง ข้อตกลงดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ สัญญำเลขที่ ............. รหัสโครงกำรเลขที่ ..............
สิ่งที่ส่งมำด้วย แผนปฏิบัติกำรสำหรับกำรดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ขอขยำยระยะเวลำโครงกำร
ตำมข้อตกลงที่อ้ำงถึง กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมำณ
ให้ แ ก่ ......................(ระบุ ชื่ อ ผู้ รั บ ทุ น )................ เพื่ อ ด ำเนิ น โครงกำร ............................(ระบุ ชื่ อ
โครงการ).................... ภำยในวงเงินงบประมำณ ............บำท โดยมีระยะเวลำดำเนินงำน .... ปี ตั้งแต่วันที่
............ ถึงวันที่ ............. นั้น
บั ด นี้ ใ กล้ ค รบก ำหนดระยะเวลำด ำเนิ น งำนของโครงกำรดั ง กล่ ำ ว แล้ ว แต่ เ นื่ อ งจำก
..........................(ระบุปัญหาอุปสรรคหรือเหตุจาเป็นที่ทาให้ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาได้ )........................
..............................................................................................................................................................................
ดังนั้น ......................(ระบุชื่อผู้รับทุน)................ จึงขอให้ สสส. พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำโครงกำร
ออกไป จำนวน .... วัน เพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรดังกล่ำวได้
ทั้งนี้ ได้จัดส่งแผนปฏิบัติกำรสำหรับกำรขยำยระยะเวลำโครงกำรดังกล่ำวมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ
สสส. ด้วยแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำตำมที่เสนอ
ขอแสดงควำมนับถือ
(................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
..........(ชื่อผู้ประสานงานโครงการ)........
โทร. .................................... หรือมือถือ.............................. ......
โทรสำร. ....................................
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แบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง
โครงกำร........................................(ระบุชื่อโครงการ).....................................................
....................(ระบุวันที่).........................
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ เลขที่ 99/8 อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ ถนนพระรำม 4
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 ระหว่ำง กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดย
.
ตำแหน่งผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ
(ระบุชื่อผู้รับทุน)
โดย
ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี อ ำ น ำ จ
กระทำกำรแทนผู้รับทุน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง
ตำมที่ ก องทุ น สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพ (สสส.) ได้ ส นั บ สนุ น งบประมำณให้ แ ก่
...............................................................................................(ระบุชื่อผู้รับทุน)................ เพื่อดำเนินโครงกำร
.........................................................(ระบุชื่อโครงการ).................................................................. ภำยในวงเงิน
งบประมำณ ............บำท โดยมีระยะเวลำดำเนินงำน .... ปี ตั้งแต่วันที่ ............ ถึงวันที่ ............. ตำม
ข้อ ตกลงเลขที่ . ..................... ลงวัน ที่. .................... นั้น คู่สัญ ญำทั้ง สองฝ่ำ ยได้ต กลงทำบัน ทึก แก้ไ ข
เพิ่มเติมข้อตกลงดังกล่ ำวมีข้อควำมดังต่อไปนี้
1. ผู้ให้ทุนตกลงอนุมัติให้ ขยำยระยะเวลำดำเนินโครงกำรของผู้รับทุนออกไป จำนวน .... วัน ตั้งแต่
วันที่ ................ ถึงวันที่ .............................. เพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรดังกล่ำวได้
2. หำกข้อควำมใดในข้อ ตกลงเลขที่ . ............ ......... ลงวัน ที่. .................... ขัดหรือแย้งกับ
ข้อควำมในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อควำมในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้แทน
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสำมฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร และทั้ง
สองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนและเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละหนึ่ง
ฉบับ
.........................................................ผู้ให้ทุน
(..............................................)
ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

.........................................................ผู้รับทุน
(..............................................)
(ระบุตาแหน่งผู้มีอานาจกระทาการแทนผู้รับทุน)

......................................................... พยำน
(..............................................)

......................................................... พยำน
(..............................................)
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ตัวอย่ำงแบบข้อตกลงสนับสนุนทุนโครงกำรย่อย
ข้อตกลงสนับสนุนทุนโครงกำรย่อย
ชื่อโครงกำร......................................(ระบุชื่อโครงการย่อย).....................................................................
..................................................................................................................................................................
ข้อตกลงเลขที่ .......................... รหัสโครงกำร ......................... ทำข้อตกลงวันที่ ............................
ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ อำคำรเลขที่
(ระบุสถานที่ทาการของผู้รับทุน)
.
ระหว่ำง
(ระบุชื่อผู้รับทุน)
โดย (ระบุ ชื่ อ ผู้ มี อ านาจกระท าการแทนผู้ รั บ ทุ น )
ตำแหน่ง
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ
.
โดย (ระบุชื่อผู้มีอานาจกระทาการแทนผู้รับทุนโครงการย่อย) ตำแหน่ง
ซึ่ ง ต่ อ ไ ป ใ น
ข้อตกลงนี้จะเรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง
โดยที่
(ระบุชื่อผู้รับทุน) ได้รับกำรสนับสนุนทุนจำกกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
เพื่อดำเนินโครงกำร
(ระบุชื่อโครงการหลัก)
ซึ่ ง เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม
เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพภำยในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และภำรกิจตำมมำตรำ 5 และมำตรำ 9 แห่ง
พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 และมีควำมประสงค์จะสนับสนุนทุนให้แก่
บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุ คคลทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพภำยใต้วัตถุประสงค์ขอโครงกำรดังกล่ำว
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงจะสนับสนุนทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนเพื่อดำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมใน
โครงกำร.............................................................................................................................................................
ภำยในวงเงินสนับสนุน.......................บำท (......................บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) ไว้ด้วยแล้ว
โดยผู้ให้ทุนจะอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินสนับสนุนเป็นรำยงวดตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงหมำยเลข 5.1
ข้อ 2 ผู้รับทุนตกลงจะเริ่มดำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในโครงกำร
ตั้งแต่วัน ที่. ...............................เป็ น ต้น ไป และตกลงจะดำเนินงำนหรือจั ดกิจกรรมให้แล้ว เสร็จสมบูรณ์
พร้อมทั้งส่งมอบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ให้ทุนภำยในวันที่......................
ข้อ 3 ผู้รับทุนตกลงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือแนวทำงปฏิบัติที่ผู้ให้ทุนจัดให้มีขึ้นทั้งที่มี
อยู่แล้วในวันที่ทำข้อตกลงนี้หรือที่จะแจ้งให้ผู้รับทุนทรำบเพิ่มเติมในภำยหลังต่อไป
ข้อ 4 ผู้รับทุนตกลงใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในข้อ 1 ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
และจะจ่ำยเฉพำะในรำยกำรที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ให้ทุนตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรฉบับสมบูรณ์ที่
ได้รับอนุมัติจำกผู้ให้ทุนตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงหมำยเลข 7.2 เท่ำนั้น
ในกรณีที่ผู้รับทุนทำให้เงินสนับสนุน โครงกำรสูญหำยหรือใช้จ่ำยผิดวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้จ่ำยใน
โครงกำรอื่นหรือใช้จ่ำยไม่ถูกต้องตำมข้อตกลงนี้ ผู้รับทุนตกลงให้ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันทีโดยไม่
ต้ อ งบอกกล่ ำ วล่ ว งหน้ ำ และผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ เ งิ น จ ำนวนดั ง กล่ ำ วคื น ให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ ทุ น เต็ ม จ ำนวน
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พร้ อมดอกเบี้ ย ในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่ ำวนับแต่วันที่เกิดกำรสู ญหำยหรือใช้ จ่ำยผิด
วัตถุประสงค์หรือไม่ถูกต้องนั้นจนกว่ำจะคืนเงินนั้นให้แก่ผู้ให้ทุนครบถ้วนสมบูรณ์ และหำกกำรกระทำนั้น
ทำให้ผู้ให้ทุนเสียหำยอย่ำงอื่นด้วย ผู้รับทุนต้องชดใช้ค่ำเสียหำยนั้นให้แก่ผู้ให้ทุนตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง
ข้อ 5 ในกรณีที่กำรดำเนินโครงกำรทำให้เกิดผลงำนหรื อสิ่งประดิษฐ์อันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ผู้รับทุนตกลงให้เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำร่วมกันของผู้ให้ทุนและกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ
ในกรณีที่ผู้รับทุนมีควำมประสงค์จะนำผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ในโครงกำรนี้ไปใช้ประโยชน์ในกิจกำร
ของตนเองหรื อกิจ กำรอื่น ใด ผู้รับทุนตกลงจะขออนุญำตจำกผู้ ให้ ทุนและกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
เว้นแต่กำรนำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรนี้
ข้อ 6 นอกจำกผู้ให้ทุนจะมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงตำมที่กำหนดไว้ในข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพำะแล้ว
ผู้ให้ทุนยังมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อเกิดเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อผู้รับทุนไม่ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินโครงกำรภำยในเวลำที่กำหนด
(2) เมื่อผู้รับทุนหยุดดำเนินโครงกำรก่อนครบกำหนดเวลำแล้วเสร็จหรือละทิ้งโครงกำร
(3) เมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผู้รับทุนไม่สำมำรถทำงำนให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรภำยในระยะเวลำของโครงกำร หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใด
ในกรณีที่ผู้ให้ทุนใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้รับทุนต้องคืนเงินสนับสนุนโครงกำร
ทั้งหมดในงวดที่ยั งไม่ได้ดำเนิ น กำรหรื อยั งดำเนินกำรไม่แล้ว เสร็จหรือ ไม่ถูกต้องตำมข้อตกลงนี้ พร้อมกับ
ดอกเบี้ยจำกต้นเงินจำนวนดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ได้รับเงินในงวดนั้นจนกว่ำจะชำระเงิน
คืนให้แก่ผู้ให้ทุนครบถ้วน
ข้อ 7

เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
7.1 รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนในแต่ละงวด
7.2 ข้อเสนอโครงกำรฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ให้ทุน
7.3 คู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของผู้รับทุน (ถ้ำมี)60
ในกรณีที่ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดหรือแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อควำมใน
ข้อตกลงนี้บังคับ และในกรณีที่ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดหรือแย้งกันเอง ให้ผู้รับทุนถือปฏิบัติ
ตำมคำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ และมีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมในข้อตกลงโดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนและเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ ............................................ ผู้ให้ทุน
ลงชื่อ ............................................ ผู้รับทุน
(...............................................)
(...............................................)
ลงชื่อ ............................................ พยำน
ลงชื่อ ............................................ พยำน
(...............................................)
(...............................................)

60

ผู้รับทุนสำมำรถนำรำยละเอียดของเงื่อนไขและแนวทำงกำรดำเนินโครงกำรของ สสส. หรือคู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
ของ สสส .ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรย่อยของตนเองได้
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เอกสำรแนบท้ำย 7.1 : รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนในแต่ละงวด
ข้อตกลงเลขที่ .......................... รหัสโครงกำร
งวด
งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดสุดท้ำย

กำหนดเวลำ

......................... ทำข้อตกลงวันที่ ............................

เงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุน
เมื่อผู้รับทุนได้ลงนำมข้อตกลงสนับสนุนทุนฉบับนี้
และส่ ง มอบแผนปฏิ บั ติ ก ำรในงวดที่ 1 และ
ผู้ ใ ห้ ทุ น พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำ แผนปฏิ บัติ ก ำรใน
งวดที่ 1 มี ค วำมชั ด เจนและเป็ น ไปได้ ใ นทำง
ปฏิบัติ
เมื่ อ ผู้ รั บ ทุ น ส่ ง มอบรำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ ใน
กำรดำเนิ นงำนหรือกำรจัด กิจกรรมในงวดที่ 1
และแผนปฏิ บั ติ ก ำรในงวดที่ 2 และผู้ ใ ห้ ทุ น
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรดำเนินงำนหรือกำรจัด
กิจกรรมในงวดที่ 1 เป็นไปตำมข้อตกลงนี้ และ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรในงวดที่ 2 มี ค วำมชั ด เจนและ
เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ
เมื่ อ ผู้ รั บ ทุ น ส่ ง มอบรำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ ใน
กำรดำเนิ นงำนหรือกำรจัด กิจกรรมในงวดที่ 2
และแผนปฏิ บั ติ ก ำรในงวดที่ 3 และผู้ ใ ห้ ทุ น
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรดำเนินงำนหรือกำรจัด
กิจกรรมในงวดที่ 2 เป็นไปตำมข้อตกลงนี้ และ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรในงวดที่ 3 มี ค วำมชั ด เจนและ
เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ
เมื่ อ ผู้ รั บ ทุ น ส่ ง มอบรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน
หรือกำรจัดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์

ภำยในวงเงิน (บำท)

......................... บำท

......................... บำท

......................... บำท

......................... บำท

ลงชื่อ ............................................ ผู้รับทุน
(...............................................)
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