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บทน า 
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์และภารกิจตามมาตรา 5 และมาตรา 9 (4) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้                      
การด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และภารกิจดังกล่าว 
คณะกรรมการ สสส. จึงได้ออกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินเพ่ือการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2562 เพ่ือก าหนดกลไกการพัฒนาและจัดท าแผน                     
การด าเนินงานของ สสส. ที่เปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
ตลอดจนก าหนดกระบวนการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ สสส. และคณะกรรมการ สสส. ยังออกระเบียบก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

 คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารสร้างเสริม               
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ สสส. ภาคีที่ขอรับทุน และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และใช้เป็นคู่มือส าหรับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ
ภาคีที่ได้จัดท าสัญญารับทุนกับ สสส. โดยคู่มือฉบับนี้ได้สรุปแนวคิดและหลักการส าคัญในการสร้างเสริม
สุขภาพของ สสส. รวมทั้งได้รวบรวมสาระส าคัญของระเบียบ คู่มือ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ แนะน า 
สสส. ส่วนที่ 2 คือ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ ส่วนที่ 3 คือ แนวทางการสนับสนุนทุนและบริหาร
จัดการโครงการย่อย และส่วนที่ 4 มาตรฐานจริยธรรมของผู้รับทุน 

 สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพฉบับนี้จะเป็นแนวทาง                
ปฏิบัติที่ เป็นประโยชน์ส าหรับภาคีที่ขอรับทุน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ                        
การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และ
ยินดีรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
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ส่วนที่ 1 แนะน ำ สสส. 

1.1 ก ำเนิดแนวคิดและกำรจัดตั้งองค์กร สสส.  

 1.1.1 ก ำเนิดแนวคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ1 
 แม้ค ำว่ำ “กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ”(Health Promotion) จะเกิดขึ้นมำกว่ำ 3 ทศวรรษ                  
แต่ยังมีคนจ ำนวนไม่น้อยที่เข้ำใจผิดว่ำ “กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” มีควำมหมำยเช่นเดียวกับค ำว่ำ “สุขศึกษำ” 
(Health Education) ซึ่งในควำมหมำยที่แท้จริง “สุขศึกษำ” เป็นเพียงกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำทักษะ                
ส่วนบุคคลอันเป็นองค์ประกอบหนึ่งในหลำยองค์ประกอบส ำคัญของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  

 แนวคิดและหลักกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  ได้เริ่มก่อตัวขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมครั้งแรกใน                             
กำรประชุมนำนำชำติ เรื่อง “กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” ที่จัดขึ้นโดยองค์กำรอนำมัยโลก ณ กรุงออตตำวำ 
ประเทศแคนำดำ ระหว่ำงวันที่ 17 -  21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2529 ซึ่งกำรประชุมครั้งนี้ได้มีกำรประกำศ                    
“กฎบัตรออตตำวำเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ” (the Ottawa charter for health promotion) ซึ่งถือ
เป็นหลักกำรด ำเนินกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่ภำคีสมำชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทำงขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสร้ำง
เสริมสุขภำพในประเทศของตน โดยได้ระบุถึงควำมหมำยและองค์ประกอบของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ดังนี้ 

 (ก) ควำมหมำยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นกระบวนกำรที่เ อ้ืออ ำนวยให้ประชำชนมีโอกำสเพ่ิม

ควำมสำมำรถในกำรควบคุมและปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภำพของตนเอง ซึ่งกำรจะเข้ำถึงสภำวะ                    
ที่สมบูรณ ์(well being) ทั้งกำย จิต และสังคมนั้น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องสำมำรถระบุถึงสิ่งที่ต้องกำรบรรลุ
และสำมำรถที่จะบรรลุในสิ่งที่ต้องกำรได้ รวมถึงสำมำรถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ “สุขภำพ (health)” จึงมิได้มีเป้ำหมำยเพียงเพ่ือกำรด ำรงชีวิตอยู่ แต่จะต้องเป็น
แหล่งประโยชน์ของทุกวันที่เรำด ำเนินชีวิต สุขภำพจึงเป็นแนวคิดด้ำนบวกที่มุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทำงสังคม
และแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงศักยภำพทำงกำยของบุคคล  

 (ข) องค์ประกอบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้หลักกำรต่อไปนี้ในกำรด ำเนินกำร                   

ในทุกระยะของกำรวำงแผน กำรด ำเนินกิจกรรม และกำรประเมินผลกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(1) กำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพ (building healthy policy) เป็น
กำรท ำให้สุขภำพเป็นวำระของผู้ก ำหนดนโยบำยในทุกภำคส่วนและทุกระดับ เพ่ือให้ผู้ก ำหนดนโยบำยยอมรับ
ว่ำตนเองมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อเรื่องสุขภำพและตระหนักถึงผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดจำกกำรตัดสินใจ                
เชิงนโยบำยในทุกเรื่อง โดยนโยบำยที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพมีรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรออก
กฎหมำย กำรใช้มำตรกำรทำงภำษี กำรปรับเปลี่ยนองค์กร เป็นต้น โดยนโยบำยเหล่ำนี้จะมีส่วนสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และน ำไปสู่สังคมสุขภำวะ 

                                                           
1
 ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือตีพิมพ์ภำยใต้โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข                         

ในช่ือเรื่องพัฒนำกำรส ำคัญของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ : รำยงำนกำรประชุมระดับโลกเรื่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
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(2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพ (supportive environment) เป็น
หลักกำรและเป้ำหมำยทั้งในระดับชำติ จังหวัด ต ำบล หรือแม้แต่ในระดับชุมชน เพรำะคนกับสิ่งแวดล้อม                 
มีควำมเกี่ยวพันกันจนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ ดังนั้น กำรรักษำสภำพแวดล้อมในธรรมชำติ รวมถึง             
กำรพัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิตของผู้คน ควรได้รับกำรเน้นย้ ำและถือเป็น
ควำมรับผิดชอบของทุกภำคส่วนและทุกคนบนโลกใบนี้ อีกทั้งกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพจำกกิจกรรม
กำรพัฒนำขนำดใหญ่ ก็เป็นสิ่งส ำคัญท่ีต้องมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือเป็นหลักประกันของสุขภำพที่ดี 

(3) กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthening 
community action) เป็นกำรดึงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์และทุนทำงสังคมที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือน ำมำ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึงกำรพัฒนำระบบและกลไกรัฐ         
ที่เกี่ยวข้องให้มีควำมยืดหยุ่นเพ่ือเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งในกำรพัฒนำชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้ หัวใจส ำคัญ
ของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนก็คือ “กำรเสริมสร้ำงพลังอ ำนำจ” (empower) ให้กับชุมชนและท ำให้
ชุมชนมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและสำมำรถควบคุมกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ในชุมชน ตลอดจนก ำหนดอนำคต            
ของตนเองได ้

(4) กำรพัฒนำทักษะส่วนบุคคล (personal skill) เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประชำชน
แต่ละคนมีควำมสำมำรถในกำรควบคุมดูแลสุขภำพของตนเองและสิ่งแวดล้อม และสำมำรถตัดสินใจ                               
เลือกกระท ำกำรใดๆ ที่ส่งผลดีต่อสุขภำพได้ ซึ่งอำจด ำเนินกำรด้วยกำรให้ข้อมูล กำรเสริมสร้ำงควำมรู้                            
ด้ำนสุขภำพ กำรพัฒนำทักษะชีวิต หรือกำรเพ่ิมกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ช่วยสร้ำงทักษะในกำรดูแล
สุขภำพเฉพำะด้ำน เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิตและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
ในทุกช่วงชีวิต โดยควรสร้ำงโอกำสในกำรท ำสิ่งเหล่ำนี้ให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ที่บ้ำน ที่ท ำงำน และในชุมชน  

(5) กำรปรับเปลี่ยนระบบบริกำรสุขภำพให้หนุนเสริมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ     
(re-orienting health care services) เป็นบทบำทที่ทุกภำคส่วนต้องท ำงำนร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้            
ภำคส่วนที่ให้บริกำรสุขภำพต้องปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรท ำงำนมำสู่แนวทำงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ไม่ใช่ให้          
กำรดูแลรักษำเมื่อเจ็บป่วยเท่ำนั้น แต่ต้องตอบสนองต่อภำรกิจเชิงรุกในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ที่นับวันจะมี
ควำมละเอียดอ่อนและมีควำมต้องกำรเพ่ิมขึ้น โดยกำรท ำงำนของหน่วยบริกำรสุขภำพต้องให้กำรสนับสนุน
แนวคิดริเริ่มของบุคคลและชุมชนที่ต้องกำรมีสุขภำพที่ดี และผู้ก ำหนดนโยบำยต้องเปิดโอกำสและสนับสนุนให้
ภำคส่วนที่ดูแลสุขภำพได้สร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกับภำคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภำคประชำสังคม                      
ภำคกำรเมือง ภำคเศรษฐกิจ รวมทั้งภำคสิ่งแวดล้อมทำงสุขภำพมำกยิ่งขึ้น 

 1.1.2 กำรขับเคลื่อนกำรจัดตั้งองค์กร สสส.2 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยตอบรับแนวคิดเรื่องกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ก็มีกำรหยิบยกเรื่องโครงสร้ำง 
บทบำท ภำรกิจ ฯลฯ ขององค์กรที่จะท ำให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพดังกล่ำวมำอภิปรำยกัน                       
เป็นระยะ แต่กำรศึกษำและถกเถียงเรื่องนี้ยังอยู่ในวงแคบและยังไม่มีกระบวนกำรแปรแนวคิดไปสู่รูปธรรม             
อย่ำงจริงจัง จนกระทั่งมีแกนน ำที่เป็นบุคลำกรระดับสูงในวงกำรสำธำรณสุขที่เห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้และ
วำงแผนขับเคลื่อนกำรจัดตั้งองค์กรกันอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ประกิต วำทีสำธกกิจ 
และ นำยแพทย์สุภกร บัวสำย ที่ถือเป็นแกนน ำคนส ำคัญของคณะท ำงำนที่มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้มีกำรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใหม่นี้อย่ำงต่อเนื่อง  
                                                           
2 ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือตีพิมพ์โดย สสส. ในช่ือเรื่องก ำเนิดกองทุน สสส. 
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 องค์กำรอนำมัยโลก ในฐำนะพันธมิตรของประเทศไทยและองค์กำรระดับโลกที่จุดกระแส                   
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ได้ให้กำรสนับสนุนและประสำนงำนกับคณะท ำงำนของประเทศไทยอย่ำงใกล้ชิด ทั้งให้
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงชุดควำมรู้ กำรน ำเสนอควำมคิดและข้อมูล กำรให้ทุนดูงำน กำรจัดประชุมนำนำชำติ 
และกำรเข้ำพบผู้ก ำหนดนโยบำยฝ่ำยไทย เพ่ือน ำเสนอและสนับสนุนข้อเรียกร้องของแกนน ำฝ่ำยไทย รวมถึง
กำรแนะน ำให้ศึกษำแนวทำง “กำรจัดเก็บภำษีบำป” เพ่ือน ำมำท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพหรือที่เรียกว่ำ 
“earmarked tax” จำกตัวอย่ำงกำรก่อตั้ง “VicHealth” (Victorian Health Promotion Foundation)  
ที่จัดตั้งโดยกฎหมำย tobacco act 1987 ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย โดยเสนอแนะให้น ำมำปรับใช้
ในกำรจัดตั้งองค์กรสร้ำงเสริมสุขภำพในประเทศไทย และจำกประสบกำรณ์ของ VicHealth ที่ประสบปัญหำ
ภำยหลังจำกก่อตั้งได้ไม่นำน ก็ได้ถูกตัดงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกภำษีบำป แสดงให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นที่
ต้อง “ผูกพันภำษีบำปกับองค์กรสร้ำงเสริมสุขภำพ” เพ่ือให้มีเงินสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพท่ียั่งยืน   

 กำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดองค์กร สสส. ใช้เวลำยำวนำนถึง 8 ปีเต็ม โดยต้องหลอมรวม
พันธมิตรแบบไม่เลือกฝักฝ่ำย ทั้งนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร นักพัฒนำ นักวิชำกำร นักกฎหมำย สื่อมวลชน 
นักกำรสำธำรณสุข ฯลฯ และด ำเนินกำรโดยใช้องค์ควำมรู้และข้อมูลมำช่วยสนับสนุนและน ำทำง    ในทุก
ขั้นตอน จนท้ำยที่สุดสำมำรถฟันฝ่ำอุปสรรคและถือก ำเนิดมำเป็น “หน่วยงำนของรัฐ” ที่จัดตั้งขึ้น                 
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 โดยมีรำยได้หลักจำก                    
“เงินบ ำรุงกองทุน” ที่จัดเก็บจำกผู้มีหน้ำที่เสียภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำและกฎหมำยว่ำด้วยยำสูบในอัตรำ
ร้อยละ 2 ของภำษีที่จัดเก็บ โดยใช้ระบบกำรจัดเก็บภำษีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะ (earmarked tax) ที่มี
ลักษณะเป็นกำร “จัดเก็บเพิ่มจำกภำษีปกติ” (surcharge tax) ไม่ใช่กำรแบ่งมำจำกภำษีสรรพสำมิตที่รัฐ
จัดเก็บเข้ำคลัง และได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของ สสส.3 ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมกฎบัตรออตตำวำ ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในประชำกรทุกวัยตำมนโยบำยสุขภำพ
แห่งชำติ 

(2) สร้ำงควำมตระหนักเรื่องพฤติกรรมกำรเสี่ยงจำกกำรบริโภคสุรำ ยำสูบ สำรหรือสิ่งอ่ืน              
ที่ท ำลำยสุขภำพ และสร้ำงควำมเชื่อในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่ประชำชนทุกระดับ 

(3) สนับสนุนกำรรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรำ ยำสูบ หรือสำรหรือสิ่งอ่ืนที่ท ำลำยสุขภำพ 
ตลอดจนให้ประชำชนได้รับรู้ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(4) ศึกษำวิจัยหรือสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัย  ฝึกอบรม หรือด ำ เนินกำรให้มี                     
กำรประชุมเก่ียวกับกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(5) พัฒนำควำมสำมำรถของชุมชนในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน 
องค์กรสำธำรณะประโยชน์ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

(6) สนับสนุนกำรรณรงค์กำรสร้ำงเสริมสุขภำพผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ในลักษณะที่เป็นสื่อ 
เพ่ือให้ประชำชนสร้ำงเสริมสุขภำพให้แข็งแรง ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และลดบริโภคสุรำ ยำสูบ หรือสำร
หรือสิ่งอื่นที่ท ำลำยสุขภำพ  

                                                           
3 อ้ำงอิงจำกมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 
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 1.1.3 รูปแบบกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส.4 
 สสส. เป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพำะที่แตกต่ำงจำกองค์กรอ่ืนๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ท ำให้                
ในระยะเริ่มแรกของกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส. ไม่มีรูปแบบหรือตัวอย่ำงจำกองค์กรอ่ืนๆ                     
ที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำนได้โดยตรง ในปี พ.ศ. 2555 สสส. จึงได้พัฒนำรูปแบบกำรท ำงำน
สร้ำงเสริมสุขภำพจำกกฎบัตรออตตำวำมำเป็นแบบเฉพำะของตนเอง โดยกำรประยุกต์จำกตัวแบบกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพของกรีนและโทน (Green and Tone, 2012) ซึ่งใช้หลักของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกฎบัตร
ออตตำวำเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเป็นพ้ืนฐำน ซึ่งสำมำรถแสดงองค์ประกอบต่ำงๆ และควำมสัมพันธ์ของ                       
กำรด ำเนินมำตรกำรที่จ ำเป็นเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรมีสุขภำพหรือสุขภำวะที่ดีของประชำชน ได้ดังภำพ  

 
ภำพที่ 1 : ต้นแบบกำรท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพของ สสส. (Thaihealth Working Model) 

จำกแผนภำพจะเห็นว่ำ “สุขภำพที่ดีของประชำชน” เป็นเป้ำหมำยหลักของกำรท ำงำนสร้ำง
เสริมสุขภำพ (อยู่ตรงกลำงของภำพ) เกิดจำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของบุคคล ควบคู่กับ                  
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนกำรท ำงำนของหลำยภำค
ส่วน ทั้งกำรขับเคลื่อนให้เกิดนโยบำยสำธำรณะที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะ กำรปรับระบบบริกำรสังคมและ
ระบบบริกำรสุขภำพให้สอดคล้องกับปรัชญำกำรท ำงำนแบบ “สร้ำงน ำซ่อม” (ท ำงำนเชิงรุกไปที่ต้นเหตุของ
ปัญหำ) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลและชุมชนเพ่ือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน โดยใช้
มำตรกำรสื่อสำรรณรงค์ที่ใช้องค์ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดเพ่ือสังคมช่วยชี้แนะและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ควำม
เข้ำใจ และสร้ำงแรงสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ท ำให้เกิดกำรยอมรับในกำรก ำหนดนโยบำยหรือออก
กฎหมำยที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อกำรมีสุขภำพดีของประชำชนใน
ท้ำยที่สุด   
                                                           
4 ศึกษำเพิ่มเติมจำกหนังสือตีพิมพ์โดย สสส. ในช่ือเรื่องรู้จักและเข้ำใจ ThaiHealth Working Model 
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1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรของ สสส. 

1.2.1 กำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ สสส. 
 พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ก ำหนดให้ สสส. อยู่ภำยใต้
กำรควบคุมดูแลของ “คณะกรรมกำร สสส.” ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นรองประธำน
กรรมกำรคนที่สอง กรรมกำรโดยต ำแหน่งที่มำจำกตัวแทนของส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 9 คน กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน 8 คน และมีผู้จัดกำร 
สสส. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร โดยคณะกรรมกำร  สสส. จะท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยใน                          
กำรด ำเนินงำน ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และออกข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรกิจกำรของ สสส. ตลอดจนก ำกับดูแลให้ สสส. จัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ เพ่ือพิจำรณำเป็นประจ ำทุกปี 

 ในกำรควบคุมกำรด ำเนินกิจกำรของ สสส. ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ สสส. นั้น นอกจำก
คณะกรรมกำร สสส. จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวด้วยตนเองแล้ว คณะกรรมกำร สสส. ยังมีกำรแต่งตั้ง  
“คณะอนุกรรมกำร” เพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำร สสส. มอบหมำยด้วย ทั้งนี้             
ในอดีตที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำร สสส. ได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทั้งในลักษณะที่เป็นกำรปฏิบัติภำรกิจ 
เป็นครั้งครำวและคณะอนุกรรมกำรที่มีภำรกิจเฉพำะด้ำนตำมที่คณะกรรมกำร สสส. มอบหมำย โดยเฉพำะ  
“คณะกรรมกำรบริหำรแผน” ซึ่งถือเป็นคณะอนุกรรมกำรที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อน ผลักดัน และ
ก ำกับติดตำมกำรท ำงำนภำยใต้แผนต่ำงๆ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

1.2.2 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สสส. 
 พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ก ำหนดให้มี “ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน” ท ำหน้ำที่ติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในของ สสส. เกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชี กำรพัสดุ
และทรัพย์สิน และกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของ สสส. โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะอนุกรรมกำร
ก ำกับดูแลกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรตรวจสอบ
ภำยในของกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยังก ำหนดให้ 
“ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน” หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมกำร สสส. แต่งตั้งโดยควำมเห็นชอบของ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ท ำหน้ำที่สอบบัญชีและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินของ สสส.                  
เป็นประจ ำทุกปี อีกทั้งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ยังก ำหนดให้มี 
“คณะกรรมกำรประเมินผล” ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดยกำรเสนอแนะของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังแต่งตั้ง
จำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรประเมินผล                    
เพ่ือท ำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สสส. ทั้งในระดับนโยบำยและกำรก ำหนด
กิจกรรมของ สสส.  

นอกจำกนี้  สสส. ยังต้องถูกติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยกลไกที่จัดตั้ งตำม
พระรำชบัญญัติเฉพำะเช่นเดียวกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ เช่น คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
บริหำรทุนหมุนเวียนตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และคณะกรรมกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) เป็นต้น 
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ภำพที่ 2 : โครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรของ สสส. 

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

(ก) หน่วยงำนด้ำนกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของ สสส.  
(1) ส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (ส ำนัก 1) มีภำรกิจหลักใน                      

กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ และสนับสนุนกำรควบคุมกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสำรเสพติด 

(2) ส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ (ส ำนัก 2) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ 

(3) ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะชุมชน (ส ำนัก 3) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะชุมชน 

                                                           
5 อ้ำงอิงจำกระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรจัดแบ่งส่วนงำนและกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2563 

สภำผู้แทนรำษฎร 
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(4) ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (ส ำนัก 4) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว 

(5) ส ำนักสร้ำงเสริมวิถีชีวิตสุขภำวะ (ส ำนัก 5) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมกิจกรรมทำงกำย และอำหำรเพื่อสุขภำวะ 

(6) ส ำนักสร้ำงสรรค์โอกำส (ส ำนัก 6) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำน
เกี่ยวกับกำรสนับสนุนโครงกำรเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(7) ส ำนักสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสุขภำพ (ส ำนัก 7) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำร
จัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผ่ำนระบบบริกำรสุขภำพ 

(8) ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะองค์กร (ส ำนัก 8) มีภำรกิจหลักในกำรบริกำรจัดกำร
งำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะในองค์กร 

(9) ส ำนักสนับสนุนสุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ (ส ำนัก 9) มีภำรกิจหลักใน                     
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะประชำกรกลุ่มเฉพำะ 

(10) ส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสังคม (ส ำนัก 10) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนและปัจจัยเสี่ยงทำงสังคม 

(11) ส ำนักสร้ำงเสริมระบบสื่อและสุขภำวะทำงปัญญำ (ส ำนัก 11) มีภำรกิจหลักใน
กำรบริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับงำนระบบสื่อและวิถีสุขภำวะทำงปัญญำ 

(12) ส ำนักพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ (ส ำนัก สนย.) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำร
จัดกำรงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ แผน งบประมำณ และสมรรถนะในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และกำรประสำนกำร
ปฏิบัติของแผนหลักลงสู่แผนย่อยของหน่วยปฏิบัติ ตลอดจนบริหำรจัดกำรงำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์และงำน
พัฒนำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน 

(13) ส ำนักพัฒนำภำคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  (ส ำนัก สภส.) มีภำรกิจหลักใน               
กำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำภำคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และงำนพัฒนำระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ 

(14) ส ำนักสื่อสำรกำรตลำดเพ่ือสังคม มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนสื่อสำร
กำรตลำดเพ่ือสังคม (รวมถึงกำรจัดหำพัสดุในกำรรณรงค์ สื่อสำร และประชำสัมพันธ์ประเด็นกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ) และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนสื่อสำรกำรตลำดเพื่อสังคมของส่วนงำนต่ำงๆ 

(15) ส ำนักวิชำกำรและนวัตกรรม (ส ำนัก สวน.) มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยกลำงและกำรจัดกำรควำมรู้และฐำนข้อมูล และงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของกองทุน งำนบริหำร
จัดกำรและขับเคลื่อนงำนพิเศษตำมนโยบำยของผู้จัดกำร ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำนวัตกรรมใน
กำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนต่ำงๆ 

(16) ศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ 
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(ข) หน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน สสส.  
(1) ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนอ ำนวยกำรประชุมของ

คณะกรรมกำรกองทุน งำนกฎหมำย งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรจัดกำรพัสดุ งำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป 
ตลอดจนงำนบริหำรจัดกำรอำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ 

(2) ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกองทุนและภำคีเครือข่ำย 

(3) ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร มีภำรกิจหลักในกำรดูแลภำพลักษณ์ของ สสส. เผยแพร่
ข้อมูลและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงำนและกิจกรรมของ สสส. ทั้งภำยในและภำยนอก สสส. ตลอดจนพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำง สสส. กับเครือข่ำยสื่อมวลชนและภำคีสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(4) ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบ
บริหำรงำนบุคคล และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรประเมินบุคลำกร และกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรของ สสส. 

(5) ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรเงิน กำรบัญชี กำรรับและเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรควบคุมภำยในด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรบัญชี
ของ สสส. ตลอดจนพัฒนำและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบแผนงำน ชุดโครงกำร หรือ
โครงกำร  

(6) ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำระบบ
ติดตำมและประเมินผล แผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนติดตำม
และประเมินผลแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร  

(ค) หน่วยงำนลักษณะพิเศษ6 
(1) สถำบันกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยกำรสนับสนุนและด ำเนินกำรฝึกอบรม 
จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และด ำเนินกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลด้ำนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ  

(2) สถำบันกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริมสุขภำพมีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน 
โดยกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรม สื่อกำรเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์สุขภำวะที่เหมำะสมกับ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

 
 

                                                           
6 “หน่วยงำนลักษณะพิเศษ” หมำยถึง ส่วนงำนภำยในส ำนักงำน สสส. ที่มีระเบียบจัดตั้งโดยเฉพำะและจะท ำหน้ำที่ให้บริกำร
หรือปฏิบัติภำรกิจด้วยตนเอง โดยอำจมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกผู้รับบริกำร แต่จะไม่มุ่งแสวงหำก ำไรเป็นหลัก  ซึ่งปัจจุบัน                   
มีอยู่จ ำนวน 2 หนว่ยงำน และในอนำคตอำจมีกำรจัดตั้งเพิ่มขึ้น 
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1.3 แนวทำงกำรด ำเนินงำนของ สสส.  

1.3.1 วิสัยทัศน์7 

“ทกุคนบนแผน่ดนิไทย  

   มขีดีความสามารถ สงัคม สิง่แวดลอ้ม  

 ทีเ่อือ้ตอ่สขุภาวะ” 

หมำยถึง ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ สัญชำติ สถำนะทำง
เศรษฐกิจและสังคม ล้วนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่จะดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภำวะที่ดี 

ทั้งนี้ สังคมไทยและสภำพแวดล้อม ทั้งทำงกำยภำพ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และระบบสุขภำพ 
โดยรวมของไทย จะต้องเอ้ือและสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภำวะดีโดยถ้วนหน้ำ 

1.3.2 พันธกิจ  
สสส. ได้ก ำหนดพันธกิจภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 ทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

“จดุประกาย  

    กระตุน้ 

            สาน 

     เสรมิพลงั  

ใหม้ขีดีความสามารถและสรา้งสรรคร์ะบบสงัคม  

ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาวะ” 

1.3.3 ยุทธศำสตร์  
ยุทธศำสตร์ “ไตรพลัง” ประกอบด้วย พลังปัญญำ พลังทำงสังคม และพลังนโยบำย            

เป็นยุทธ์ศำสตร์หลักที่ สสส. ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหำสุขภำวะที่ยำกและส ำคัญใน
สังคมไทยอย่ำงได้ผลตลอดมำ และ สสส. ยังคงใช้ยุทธศำสตร์นี้เป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำน
ต่อไป โดย สสส. เป็นกลไกท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมโยงของพลังทั้งสำม 

                                                           
7 อ้ำงอิงจำกเอกสำรทิศทำง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ระยะ 10 ปี (2555 - 2564) ทั้งนี้ สสส. จะมีกำรทบทวนและจัดท ำ
เอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุนฉบับใหม่ทุก 10 ปี ดังนั้น วิสัยทัศน์และพันธกิจอำจมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมทุก 10 ปี 

บคุคลและ 

องคก์รทกุภาคสว่น 
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ภำพที่ 3 : ยุทธศำสตร์ไตรพลัง 

 จำกภำพจะเห็นว่ำ กำรขับเคลื่อนภำรกิจโดยใช้ “ไตรพลัง” มีควำมเชื่อมโยงและหนุนเสริมกัน 
โดยเริ่มจำก “พลังปัญญำ” คือ กำรศึกษำวิจัย วิเครำะห์ หรือจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้มีข้อมูลหรือชุดควำมรู้    
ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ ช่องว่ำงที่ส ำคัญ และสังเครำะห์แนวทำงกำรขับเคลื่อน เพ่ือปิดช่องว่ำงใน
ประเด็นปัญหำตำมภำรกิจที่ขับเคลื่อน โดยน ำข้อมูลหรือชุดควำมรู้ดังกล่ำวมำใช้สื่อสำรกับหน่วยงำนหลักและ
สื่อสำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนงำน รวมทั้งกำรน ำข้อมูลหรือชุดควำมรู้ดังกล่ำว           
มำพัฒนำชิ้นงำนส ำหรับกำรสื่อสำรรณรงค์สร้ำงควำมรับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในเรื่องนั้นๆ เพ่ือให้เกิดเป็น “พลังสังคม” ที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนและแสดงให้เห็นถึงพลัง
สนับสนุนของภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมต่อกำรจัดกำรปัญหำนั้นๆ และเมื่อกำรขับเคลื่อนงำนนั้นแสดงให้เห็น
แนวทำงกำรจัดกำรปัญหำได้อย่ำงชัดเจน สสส. จะร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรผลักดันให้เกิดเป็น                           
“พลังนโยบำย” คือ กำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย มำตรกำร หรือกลไกทั้งในระดับประเทศหรือระดับพื้นที่ 
ที่จะช่วยให้เกิดกำรขยำยผลกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำไปในวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง  

 
 

ไ
ต
ร
พ
ลั
ง 
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1.3.4 แผนกำรด ำเนินงำน8 
แผนกำรด ำเนินงำนของ สสส. จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำย

กองทุน แผนหลัก และแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยเอกสำรทั้งสำมฉบับจะมีช่วงเวลำที่จัดท ำและเนื้อหำ
สำระส ำคัญที่มีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
ภำพที่ 4 : แผนกำรด ำเนนิงำนทั้ง 3 ระดับ 

(1) ทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน เป็นเอกสำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือชี้ทิศทำงและเป้ำหมำย
ของกองทุนในช่วงระยะเวลำ 10 ปี ซึ่งถือเป็นเอกสำรหลักท่ีจะใช้ส ำหรับจัดท ำแผนหลักและแผนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี โดยเอกสำรนี้จะมีกำรจัดท ำฉบับใหม่ในปีที่ 10 และจะทบทวนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทุก 3 ปี 
ทั้งนี้ กำรจัดท ำเอกสำรดังกล่ำว คณะกรรมกำร สสส. จะมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพ่ือด ำเนินกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ และจัดท ำโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรบริหำรแผน ภำคี และบุคคลที่เก่ียวข้องอย่ำง
กว้ำงขวำง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

(2) แผนหลัก (master plan) เป็นแผนกำรด ำเนินงำนที่จัดท ำขึ้นตำมเอกสำรทิศทำง
และเป้ำหมำยของกองทุน ซึ่งจะประกอบด้วยรำยละเอียดของเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และ
กรอบวงเงินงบประมำณของแผนต่ำงๆ ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งถือเป็นเอกสำรหลักที่จะใช้ส ำหรับจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยเอกสำรนี้จะมีกำรจัดท ำฉบับใหม่ทุก 3 ปี และอำจทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ได้ทุกปี เว้นแต่ในปีสุดท้ำยของเอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน สสส. จะชะลอกำรจัดท ำแผน
หลักไว้จนกว่ำเอกสำรทิศทำงและเป้ำหมำยของกองทุนระยะต่อไปจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กำรจัดท ำเอกสำรดังกล่ำว 
ผู้จัดกำรและผู้บริหำรของ สสส. จะร่วมกันพัฒนำเนื้อหำสำระของแผนหลัก โดยกระบวนกำรจัดประชุมและรับ
ฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรแผนและภำคีที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร 
สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือนสิงหำคมของปีที่พิจำรณำ   
                                                           
8 อ้ำงอิงจำกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำรด ำเนินงำน                
สร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 

ทิศท
าง
และ
เป้า
หมา
ย
กอง
ทุน 

ทิศทำงและเป้ำหมำยกองทุน 
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(3) แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี เป็นแผนกำรด ำเนินงำนที่จัดท ำขึ้นตำมแผนหลัก                         
ซึ่งจะประกอบด้วยรำยละเอียดของเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนต่ำงๆ ในช่วง
ระยะเวลำ 1 ปี รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่จัดท ำขึ้นตำมข้อบังคับกองทุนสนับสนุน      
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรงบประมำณ กำรเงิน และทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กำรจัดท ำ
เอกสำรดังกล่ำว ผู้จัดกำรและผู้บริหำรของ สสส. จะร่วมกันพัฒนำเนื้อหำสำระของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
โดยกระบวนกำรจัดประชุมและรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรแผนและภำคี               
ที่เก่ียวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยในเดือนสิงหำคมของทุกปี  

ทั้งนี้ ภำยใต้แผนหลักและแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี จะประกอบด้วยแผน (plan) ต่ำงๆ         
รวม 15 แผน ซ่ึงแบ่งตำมลักษณะเฉพำะของแผนได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แผนเชิงประเด็น (issues-based)  แผน
เชิงพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย (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) กำรพัฒนำและปฏิบัติกำร หมำยถึง กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกำรฝึกอบรม                  

กำรรณรงค์ กำรจัดกิจกรรมหรือพัฒนำรูปแบบที่เป็นนวัตกรรม กำรพัฒนำเครือข่ำยภำคี หรือปฏิบัติกำร อ่ืนใด
ในด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  

(2) กำรศึกษำวิจัยและกำรประเมินผล  หมำยถึง กิจกรรมที่มีลักษณะเป็น                             
กำรศึกษำวิจัย กำรทบทวนองค์ควำมรู้ กำรวิจัยและพัฒนำ กำรประเมินผล รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพทำง    
กำรวิจัยหรือกำรประเมินด้วย   

(3) กำรอุปถัมภ์กิจกรรม (sponsorship) หมำยถึง กิจกรรมที่มีลักษณะเป็น                      
กำรสนับสนุนทุนให้แก่กิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ กำรจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม หรือ   
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะอ่ืนใด เพ่ือใช้กิจกรรมเหล่ำนั้นเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมรู้และค่ำนิยมใน                     
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมนั้น 

 (ข) ลักษณะกิจกรรมที่อยู่ในข่ำยให้กำรสนับสนุน   
(1)  เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สสส. ตำมมำตรำ 5 หรือภำรกิจ

ตำมมำตรำ 9 (4) แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 
(2) เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนใดแผนหนึ่งในแผนหลักหรือแผนกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปขีอง สสส. 
(3) ไม่เป็นกิจกรรมที่มุ่งจัดหำครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้ำงเป็นหลัก หรือเกี่ยวพัน

กับผลประโยชน์ทำงกำรเมืองอย่ำงชัดแจ้ง 

 (ค) ประเภทข้อเสนอโครงกำร    
กำรพัฒนำเอกสำรข้อเสนอโครงกำร (proposal) อำจจัดท ำได ้3 ประเภท ดังนี้ 
(1) โครงกำร (project) หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพหลำยๆ 

กิจกรรมที่มีควำมสัมพันธ์กัน และกำรท ำกิจกรรมเหล่ำนั้นจะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรได้  
(2) ชุดโครงกำร (project package) หมำยถึง กลุ่มของข้อเสนอโครงกำร (หมำยถึง

กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรตั้งแต่ 2 ข้อเสนอขึ้นไป) ที่มีควำมสัมพันธ์กัน และกำรด ำเนินโครงกำรเหล่ำนั้น                   
จะท ำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของชุดโครงกำรได ้ 

(3) แผนงำน (program) หมำยถึง กลุ่มของชุดโครงกำรหรือโครงกำร (หมำยถึง    
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรประเภทชุดโครงกำรหรือโครงกำรตั้งแต่ 2 ข้อเสนอขึ้นไป) ที่มีควำมสัมพันธ์กัน 
และกำรด ำเนินกำรตำมชุดโครงกำรหรือโครงกำรนั้นจะท ำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำนได ้

                                                           
9 ศึกษำเพิ่มเติมจำกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 
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ประเภทข้อเสนอโครงกำร รูปแบบกำรจัดท ำข้อตกลงสนับสนุนทุนให้แก่ภำคี 

โครงกำร  
 
 

 

ชุดโครงกำร  แบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
แบบท่ี 2 
 
 
 
 

แผนงำน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 : ภำพแสดงกำรสนับสนุนทุนตำมประเภทข้อเสนอโครงกำร 

 

สสส. ผู้รับทุน 
ท ำข้อตกลง ท ำกิจกรรมตำม

ข้อเสนอโครงกำร 

สสส. 
ผู้รับทุน 1 

ท ำข้อตกลง ท ำกิจกรรมตำม
ข้อเสนอโครงกำร 

ผู้รับทุน 2 
ท ำข้อตกลง 

ท ำกิจกรรมตำม
ข้อเสนอโครงกำร 

สสส. ผู้รับทุน 
ท ำข้อตกลง 

ผู้รับทุน 1 
ท ำข้อตกลง 

ผู้รับทุน 2 ท ำข้อตกลง 

สสส. ผู้รับทุน 
ท ำข้อตกลง 

ท ำกิจกรรมเอง 

ผู้รับทุนโครงกำร 

ผู้รับทุนชุดโครงกำร 

ท ำข้อตกลง 

ท ำข้อตกลง 

ผู้รับทุน 1 

ผู้รับทุน 2 

ท ำข้อตกลง 

ท ำข้อตกลง 

ผู้รับทุน 1 ผู้รับทุน 2 

ผูร้ับทุน 
ท ำข้อตกลง 

ท ำข้อตกลง ท ำข้อตกลง 
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 (ง) กำรจัดท ำรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำร   
กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรทุนจำก สสส. จะต้องมีข้อมูลและ

รำยละเอียดครบถ้วนตำมแบบเสนอแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำรที่ สสส. ก ำหนด10 

 (จ) กำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร11   
กำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำรจะต้องสอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมและ

แนวทำงกำรสนับสนุนของ สสส. ดังต่อไปนี้ 

(1) ประเภทกำรพัฒนำและปฏิบัติกำร ต้องจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วยค่ำด ำเนิน
โครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) ซึ่งต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร พ.ศ. 256212  

(2) ประเภทกำรศึกษำวิจัยและประเมินผล ต้องจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วยค่ำด ำเนิน
โครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) ซึ่งต้องมีรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร พ.ศ. 256213 

(3) โครงกำรประเภทกำรอุปถัมภ์กิจกรรม (sponsorship) ต้องจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของ
ข้อเสนอโครงกำร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมของทั้งโครงกำร และเงินที่ขอให้ 
สสส. ร่วมสมทบทุนในลักษณะ “เงินสนับสนุน” (sponsor) ในอัตรำที่เหมำะสมกับเงื่อนไขและรำยกำรสิทธิ
ประโยชน์ที่จะท ำให้แก่ สสส. 14  

d (ฉ) วิธีกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร   
(1) กำรพัฒนำร่วมกับภำคีที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดย สสส. และภำคี                     

ที่เก่ียวข้องจะร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์ และค้นหำแนวทำงท่ีจะพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อสุขภำวะ
ของประชำชนร่วมกันในลักษณะพันธมิตรหรือหุ้นส่วนสร้ำงเสริมสุขภำพ (partnership) รวมทั้งจะจัดประชุม
เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภำวะ  

                                                           
10 ศึกษำเพิ่มเติมจำกประกำศส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เรื่อง แบบเสนอแผนงำน ชุดโครงกำร หรือ
โครงกำร พ.ศ. 2563 
11 ควรศึกษำแนวปฏิบัติทำงภำษีส ำหรับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในส่วนที่ 2 ของคู่มือฉบับนี้เป็นข้อมูลประกอบ                     
กำรวำงแผนและจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำรด้วย  
12 ศึกษำแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำงบประมำณตำมข้อเสนอโครงกำร และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ                     
กำรด ำเนินโครงกำร ในเอกสำรผนวก 3  
13 ศึกษำแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำงบประมำณตำมข้อเสนอโครงกำร และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ                     
กำรด ำเนินโครงกำร ในเอกสำรผนวก 3  
14 ศึกษำเพิ่มเติมจำกคู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพประเภทกำรอุปถัมภ์กิจกรรม 
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(2) กำรประกำศเปิดรับทั่วไปจำกผู้ที่สนใจ โดย สสส. และคณะกรรมกำรบริหำร
แผนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันก ำหนดประเด็นและช่วงเวลำที่จะประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำร เพ่ือให้ ผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกำสยื่นข้อเสนอโครงกำรเข้ำมำขอรับกำรสนับสนุนทุนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมประเด็นที่ตนเองสนใจ  

1.4.2 กำรยื่นข้อเสนอโครงกำร  

 (ก) คุณสมบัติต้องห้ำมของผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร15   
ภำคีที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรทุนจำก สสส. อำจยื่นใน

ฐำนะ “บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้” แต่ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำม คือผู้รับทุนต้องไม่มี
ฐำนะเป็นกรรมกำร สสส. หรือที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร สสส. หรือกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรที่
เกี่ยวข้อง หรือกรรมกำรประเมินผลของ สสส. หรือผู้จัดกำรหรือผู้ปฏิบัติงำนของ สสส. และบุคคลดังกล่ำว                    
ต้องไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกิจกำรของผู้รับทุนในลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำร ได้แก่ ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือ     
นิติบุคคล ที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร เพ่ือขอรับทุนจำก สสส. รวมถึงกรณีที่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือ        
ผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ 

(2) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงทุน ได้แก่ เป็นผู้มีหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือ                       
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร เพ่ือขอรับ
ทุนจำก สสส. 

(3) มีคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะด ำรงต ำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรือ                 
เข้ำถือหุ้นตำม (1) หรือ (2) ให้ถือว่ำเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นของบุคคลนั้น 

ทั้งนี้ คุณสมบัติต้องห้ำมดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้  
(1) กรณผีู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรเป็น “หน่วยงำนของรัฐ” และผู้แทนหน่วยงำนของรัฐ

แห่งนั้นด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร สสส. หรือที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร สสส. หรือกรรมกำรบริหำรแผน
หรืออนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง หรือกรรมกำรประเมินผลของ สสส. 

(2) กรณีกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องมีควำมสัมพันธ์ในกิจกำร
ของผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำร แต่เป็นกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุนจำกแผนหรืองำนที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้                
กำรบริหำรและก ำกับดูแลของกรรมกำรบริหำรแผนหรืออนุกรรมกำรผู้นั้น 

 
 
 
 
 

                                                           
15 อ้ำงอิงจำกข้อ 27 ของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 
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 (ข) หลักฐำนประกอบกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร  
ผู้รับทุนต้องจัดส่งหลักฐำนประกอบกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรให้ถูกต้องครบถ้วน                     

ตำมประเภทของผู้รับทุน ดังนี้ 
(1) บุคคลธรรมดำ  

(1.1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่                        
ผู้รับทุน และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำ   

(1.2) กรณีผู้รับทุนเป็นผู้เยำว์หรือมีอำยุไม่เกิน 20 บริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอม
ของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่บุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองส ำเนำ 

(1.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่                  
จะลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(1.4) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(2) คณะบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
(2.1) ส ำเนำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญำจัดตั้งคณะบุคคลที่ระบุว่ำมอบอ ำนำจให้

ผู้ใดมีอ ำนำจลงนำมสัญญำรับทุนและกระท ำกำรแทนคณะบุคคลนั้น พร้อมรับรองส ำเนำ 
(2.2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ของ

บุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นคณะบุคคลนั้นทุกคน และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี)                  
พร้อมรับรองส ำเนำ 

(2.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่จะ
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(2.4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของคณะบุคคลที่ทำงกรมสรรพำกรออกให้                 
พร้อมรับรองส ำเนำ (ถ้ำมี) 

(2.5) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(3) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล  
(3.1) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด                   

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที่ระบุกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลนั้นด้วย 
(3.2) ส ำ เนำบัญชีรำยชื่ อผู้ ถื อหุ้ น ในบริษัทจ ำกัด  บริษัทมหำชนจ ำกัด                                 

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด (ล่ำสุด) 
(3.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำ 
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(3.4) หนังสือมอบอ ำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอ ำนำจให้ผู้ใดมีอ ำนำจลงนำมข้อตกลง
รับทุนและกระท ำกำรแทนบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนั้น” 
และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรอง                           
ส ำเนำ (ถ้ำมี) 

(3.5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด                   
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที่ทำงกรมสรรพำกรออกให้ พร้อมรับรองส ำเนำ  

(3.6) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่                              
ผู้ที่จะลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(3.7) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(4) มูลนิธิหรือสมำคม  
(4.1) ส ำเนำตรำสำรกำรจัดตั้งหรือหนังสือบริคณห์สนธิของมูลนิธิหรือสมำคม                  

พร้อมรับรองส ำเนำ 
(4.2) ส ำเนำข้อบังคับของมูลนิธิหรือสมำคม พร้อมรับรองส ำเนำ 
(4.3) ส ำเนำบัญชีรำยชื่อกรรมกำรของมูลนิธิหรือสมำคม (ล่ำสุด) และส ำเนำ

หนังสือแต่งตั้งกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำ 
(4.4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้มี

อ ำนำจกระท ำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคม และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรอง
ส ำเนำ 

(4.5) ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอ ำนำจให้ผู้ใดมีอ ำนำจลงนำม
ข้อตกลงรับทุน และกระท ำกำรแทนมูลนิธิหรือสมำคมนั้น” และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่
ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ (ถ้ำมี) 

(4.6) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีของมูลนิธิหรือสมำคมที่ทำงกรมสรรพำกร
ออกให้ พร้อมรับรองส ำเนำ และส ำเนำหนังสือหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับกำรยกเว้นภำษี (ถ้ำมี) 

(4.7) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่จะ  
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(4.8) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(4.9) ส ำเนำประกำศกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับกำรก ำหนดให้มูลนิธิหรือสมำคม
เป็นองค์กำรสำธำรณกุศล ตำมมำตรำ 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎำกร เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงกำรได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้ตำมกฎหมำย 

(5) ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ   
(5.1) กฎหมำย กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่จัดตั้งหน่วยงำนนั้น 
(5.2) ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนหน่วยงำนนั้น พร้อมรับรอง

ส ำเนำ 
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(5.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่                      
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนหน่วยงำนนั้น และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำ 

(5.4) หนังสือมอบอ ำนำจที่ระบุว่ำ “มอบอ ำนำจให้ผู้ใดมีอ ำนำจลงนำมข้อตกลง
รับทุน และกระท ำกำรแทนหน่วยงำนนั้น” และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออก
ให้แก่ผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ (ถ้ำมี) 

(5.5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ผู้ที่จะ
ลงนำมเป็นพยำนในกำรจัดท ำข้อตกลง พร้อมรับรองส ำเนำ 

(5.6) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) หรือใบแทนใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ออกให้ (กรณีที่ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมสูญหำย หรือถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ) เฉพำะกรณีท่ีผู้รับทุนต้องกำรเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 (ข) วิธีกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร   
ภำคีท่ีประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงกำร อำจจัดส่งข้อเสนอโครงกำรในรูปแบบกระดำษไป

ยังส่วนงำนที่เกี่ยวข้องของ สสส. โดยตรง หรือจะยื่นผ่ำนทำงระบบยื่นข้อเสนอโครงกำรออนไลน์ “ระบบ                
e-Proposal” ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบ e-Proposal จัดท ำขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ภำคีที่ประสงค์จะยื่น
ขอรับทุนจำก สสส. โดยระบบดังกล่ำวจะรองรับตั้งแต่ขั้นตอน (1) กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (2) กำรยื่น
ข้อเสนอโครงกำรไปยัง สสส. และ (3) กำรพิจำรณำกลั่นกรองและทบทวนข้อเสนอโครงกำร ทั้งนี้ ระบบ
ดังกล่ำวจะส่งควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรให้ภำคีทรำบได้โดยตรง  

ทั้งนี้ ภำคีท่ีประสงค์จะจัดท ำและยื่นข้อเสนอโครงกำรผ่ำนทำงระบบยื่นข้อเสนอโครงกำร
ออนไลน์ “ระบบ eProposal” สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทำงหน้ำเว็บไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th  

1.4.3 กำรกลั่นกรองและกำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำร  

 (ก) กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร   
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร เป็นกระบวนกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้กำรพัฒนำข้อเสนอ

โครงกำรมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์และสำมำรถน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนได้จริงในทำงปฏิบัติ และเกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบตำมเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำรได้อย่ำงแท้จริง โดยกระบวนกำรนี้จะด ำเนินกำรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับภำคีที่ยื่นข้อเสนอโครงกำรนั้น เพ่ือเป็นหลักประกัน
ที่ดีว่ำผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่ำนจะท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองและเสนอควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรนั้นอย่ำงตรงไปตรงมำ ทั้งนี้ สสส. จะมีกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่จะท ำหน้ำที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร และก ำหนดจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะท ำหน้ำที่กลั่นกรองข้อเสนอ
โครงกำรให้เหมำะสมกับขนำดของงบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุนในแต่ละโครงกำร ดังนี้ 

(1)  ประเภทบัญชรีำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
(1.1) บัญชีกลำง หมำยถึง บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร 

สสส. กรรมกำรบริหำรแผน อนุกรรมกำร ผู้บริหำร สสส. และผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญอ่ืนๆ ที่เหมำะสมจะ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมของทุกแผนได้ โดยผู้จัดกำร สสส. จะรับผิดชอบในกำรจัดท ำบัญชีนี้ปีละครั้ง เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้ท ำหน้ำที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรทุกแผน  
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(1.2) บัญชีเฉพำะของคณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะ  หมำยถึง บัญชี
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะเห็นชอบ 
ซึ่งไม่มีรำยชื่อซ้ ำกับบัญชีกลำง โดยผู้จัดกำร สสส. จะรับผิดชอบจัดท ำบัญชีรำยชื่อนี้ก่อนเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรแผนแต่ละคณะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบปีละครั้ง เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้ท ำหน้ำที่กลั่นกรอง                         
ข้อเสนอโครงกำรที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะ 

(1.3) บัญชีเฉพำะส ำหรับข้อเสนอโครงกำรบำงประเภท หมำยถึง บัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนแต่ละคณะเห็นชอบให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะส ำหรับกำรกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงกำรใดโครงกำรหนึ่งโดยเฉพำะ รวมทั้งกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยที่จะสนับสนุนภำยใต้
โครงกำรนั้นด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรก ำกับทิศทำงหรือคณะกรรมกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริหำรแผนแต่งตั้งเพ่ือท ำหน้ำที่ก ำกับทิศทำงแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแผนตำมข้อ 13 (3) ของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรจัดสรรเงินเพ่ือกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีนี้โดย
อัตโนมัติ จึงสำมำรถกลั่นกรองทำงวิชำกำรได้เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนได้ให้ควำม
เห็นชอบดังกล่ำวด้วย 

(2) จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมำะสมกับขนำดโครงกำร  
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร สสส. จะก ำหนดให้มีจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่

กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรให้เหมำะสมกับขนำดของวงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้    

วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจำรณำกลั่นกรอง 

โครงกำรที่มีวงเงินไม่เกิน 2 แสนบำท อย่ำงน้อย 1 คน 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 2 แสนบำท – 1 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 3 คน 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 1 ล้ำนบำท - 5 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 5 คน 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 5 ล้ำนบำท - 10 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 7 คน โดยมีกรรมกำรบริหำรแผนหรือ

อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 1 คน 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 10 ล้ำนบำท – 20 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 7 คน โดยมีกรรมกำรบริหำรแผนหรือ

อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 1 คน
และต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ 

โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 20 ล้ำนบำทขึ้นไป อย่ำงน้อย 7 คน โดยมีกรรมกำรบริหำรแผนหรือ
อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยอย่ำงน้อย 3 คน
และต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ 
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 (ข) กำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำร   
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรเสร็จแล้ว สสส. จะประมวลผล               

กำรกลั่นกรองและแจ้งให้ภำคีที่ยื่นข้อเสนอโครงกำรปรับปรุงรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำร (ถ้ำมี)                    
ก่อนเสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรนั้นตำมขนำดวงเงินโครงกำร ดังนี้  

วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน ผู้พิจำรณำอนุมัติ 
โครงกำรที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ผู้จัดกำรจะเป็นผู้ พิจำรณำอนุมัติและรำยงำนให้

คณะกรรมกำร สสส. ทรำบ 
โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 20 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน                   
30 ล้ำนบำทขึ้นไป 

คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
และรำยงำนให้คณะกรรมกำร สสส. ทรำบ 

โครงกำรที่มีวงเงินเกิน 30 ล้ำนบำทข้ึนไป คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะเป็นผู้พิจำรณำเสนอให้
คณะกรรมกำร สสส. พิจำรณำอนุมัติ 

1.4.4 กำรจัดท ำข้อตกลงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 (ก) ประเภทข้อตกลง 

เมื่อข้อเสนอโครงกำรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้ว สสส. จะจัดท ำข้อตกลงตำม
ระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ว่ำด้วยสัญญำเพ่ือกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 
โดยจะแบ่งรูปแบบข้อตกลงตำมประเภทกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ ดังนี้   

(1) ประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร เป็นข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุนทุนให้แก่ภำคี            
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพประเภทกำรพัฒนำและปฏิบัติกำร โดยแบ่ง
งบประมำณที่สนับสนุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วย                     
ค่ำด ำเนินโครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร ) และก ำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินใน                            
แต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่  

 (1.1)  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  
 (1.2) รำยงำนกำรเงินของโครงกำร   

(2) ประเภทศึกษำวิจัย เป็นข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุนทุนให้แก่ภำคีเพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพประเภทกำรศึกษำวิจัยหรือกำรประเมินผล โดยแบ่ง
งบประมำณที่สนับสนุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร (ประกอบด้วย                      
ค่ำด ำเนินโครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) และก ำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินใน                        
แต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่  

 (2.1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  
 (2.2)  รำยงำนกำรเงินของโครงกำร   

(3) ประเภทอุปถัมภ์กิจกรรม เป็นข้อตกลงที่ สสส. สนับสนุนทุนให้แก่ภำคีใน
ลักษณะ “เงินสนับสนุน” (sponsor) เพ่ือร่วมสมทบทุนให้แก่ภำคีส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกีฬำ                    
ศิลปะหรือวัฒนธรรม หรือกิจกรรมสำธำรณะอ่ืน โดย สสส. จะก ำหนดเงื่อนไขและตกลงรำยกำรสิทธิประโยชน์
กับผู้รับทุน เพ่ือให้กิจกรรมนั้นเป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมรู้และค่ำนิยมแก่กลุ่มเป้ำหมำยและประชำชนทั่วไป
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และก ำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด (รวมถึงงวดปิดโครงกำร) โดยให้            
ผู้รับทุนส่งรำยงำน 2 ฉบับ ได้แก่  
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 (3.1) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร  
 (3.2)  รำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ สสส.   

 (ข) ขั้นตอนกำรจัดท ำข้อตกลง 
(1) สสส. จะตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของหลักฐำนประกอบกำรยื่นข้อเสนอ

โครงกำรและตรวจสอบรำยชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้รับทุน เพ่ือระบุชื่อไว้ในร่ำงข้อตกลง และเมื่อเห็นว่ำ 
เอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนแล้ว สสส. จะจัดท ำร่ำงข้อตกลงเสนอให้ผู้มีอ ำนำจของ สสส. พิจำรณำลงนำม 
ก่อนส่งให้ผู้รับทุนลงนำมตำมล ำดับ 

(2) สสส. จะมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
จัดท ำข้อตกลงให้แก่ผู้รับทุน ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้  

(2.1) ร่ำงข้อตกลงพร้อมกับข้อเสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว จ ำนวน 2 ชุด 

(2.2) คู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และคู่มืออ่ืนๆ (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ชุด 

(2.3) หนังสือแจ้งผู้จัดกำรธนำคำรเพ่ือขอให้เปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร
ให้แก่ผู้รับทุน (ส ำหรับข้อตกลงประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร หรือข้อตกลงประเภทศึกษำวิจัย) จ ำนวน 1 ฉบับ 

(2.4) แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร (ตัวแทนของผู้รับทุน)  

(3) ผู้รับทุนต้องอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำและสำระส ำคัญของข้อตกลงและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรจัดท ำข้อตกลงทั้งหมด และเสนอให้ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้รับทุนลงนำมใน
ข้อตกลงทั้ง 2 ชุด โดยจัดให้มีพยำนบุคคลลงนำมในข้อตกลง จ ำนวน 1 คน พร้อมทั้งให้เสนอผู้มีอ ำนำจ
ดังกล่ำวลงนำมใน “แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร16” (ตัวแทนของผู้รับทุน) ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(3.1) เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรนั้น โดยได้แสดงถึง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมเอำใจใส่ และกำรเป็นที่ยอมรับของภำคีที่เก่ียวข้อง 

(3.2) เป็นผู้มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรโครงกำร 

(3.3) สำมำรถอุทิศเวลำปฏิบัติงำนได้จริงตำมสัญญำ 

(3.4) ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในทำงกำรเงินหรือกำรรับทุน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำ                   
โดยค ำนึงถึงข้อมูลจำกแหล่งทุนอื่นประกอบด้วย 

(3.5) เป็นผู้ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก สสส. ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ในกรณีที่ผู้รับทุนมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ และ
ไม่ประสงค์จะจัดท ำข้อตกลงต่อไป ให้ท ำหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดท ำข้อตกลงส่งไปยัง สสส.17 

                                                           
16 ศึกษำแบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำรโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 1 
17 ศึกษำตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดท ำข้อตกลงในเอกสำรภำคผนวก 2 
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(4) ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำร “เสียอำกรแสตมป์”18 ในกำรจัดท ำข้อตกลงให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนส่งเอกสำรกลับไปยัง สสส. ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้  

(4.1)  ต้นฉบับข้อตกลงที่ลงนำมโดย“ผู้รับทุน” และ “พยำน” พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรจัดท ำข้อตกลง จ ำนวน 1 ชุด 

(4.2) ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร (หน้ำแรก) ส ำหรับรับเงินสนับสนุนโครงกำร19                 
ที่มีชื่อบัญชีและเลขท่ีบัญชีชัดเจน จ ำนวน 1 ฉบับ  

1.4.5 กำรก ำกับติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลโครงกำร 

 (ก) กำรก ำกับติดตำมโครงกำร   
เมื่อกำรจัดท ำข้อตกลงเสร็จเรียบร้อยและผู้รับทุนขอเบิกจ่ำยเงินโครงกำรในงวดที่ 1 แล้ว                 

สสส. จะมีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 

(1) กำรก ำกับติดตำมโดยส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. 
(1.1) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละงวดจำก

เอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำที่ผู้รับทุนจัดส่งให้แก่ สสส. เพ่ือประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินงวด  โดยมุ่งเน้น              
กำรตรวจสอบผลผลิตและผลลัพธ์ตำมท่ีก ำหนดไว้เอกสำรข้อเสนอโครงกำร   

(1.2) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำจำกเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม         
ที่ผู้รับทุนส่งให้แก่ส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. นอกเหนือจำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำม 1) ตำมก ำหนดเวลำที่ตกลง
ไว้กับส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. เพ่ือประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนงำนในภำพรวมของขบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ   

(2) กำรก ำกับติดตำมโดยคณะกรรมกำรบริหำรแผน 
 คณะกรรมกำรบริหำรแผนอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับทิศทำงเพ่ือก ำกับดูแล 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือชี้แนะแนวทำงด ำเนินงำนของโครงกำร 

ทั้งนี้  ในกรณีที่ โครงกำรได้รับเงินสนับสนุนเกินกว่ำ 10 ล้ำนบำท และไม่มี                 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับทิศทำงผู้รับทุนจะต้องประสำนงำนกับส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. เพ่ือน ำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรแผนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ  
ตำมเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนก ำหนด  

(3) กำรก ำกับติดตำมโดยวิธีกำรตรวจเยี่ยม/เข้ำร่วมกิจกรรมในพื้นที่  
 ผู้รับทุนต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้แทนของ สสส. ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำร 
สสส. กรรมกำรบริหำรแผน หรือผู้ปฏิบัติงำนของ สสส. ในกำรตรวจเยี่ยมหรือเข้ำร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ตำมที่           
ตกลงกับส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. 
 
 
 
 
                                                           
18 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวปฏิบตัิทำงภำษีในข้อ 2.3.1 ของคู่มือฉบับน้ี 
19 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวทำงกำรเปดิบัญชีธนำคำรในข้อ 2.1.1 ของคู่มือฉบับน้ี 
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 (ข) กำรตรวจสอบโครงกำร20   
นอกจำกกำรก ำกับติดตำมโครงกำรตำม (ก) แล้ว โครงกำรประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร 

และโครงกำรประเภทศึกษำวิจัยและประเมินผล จะมีกำรตรวจสอบโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้  

 (1) กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำร   
(1.1) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน  2 แสนบำท ผู้รับทุนต้องจัดให้

ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด 
(1.2)  โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 2 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 แสนบำท ผู้รับ

ทุนต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด และต้องจัด
ให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับ สสส. ตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรทั้งหมดในงวดปิดโครงกำร21   

(1.3) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 5 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท             
ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด โดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต (CPA) หรือผู้สอบบัญชีภำษีอำกร22 หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์23  

(1.4) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป ผู้รับทุนต้องจัดให้มี
กำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินโครงกำรในแต่ละงวด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เว้นแต่กรณี
ทีม่ีเหตุขัดข้อง สสส. อำจพิจำรณำอนุมัติให้ใช้ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรหรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำม (1.2) ได้  

 (2) กำรตรวจสอบภำยในโครงกำร  
(2.1) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน 10 ล้ำนบำท สสส. อำจจัดให้มี                    

กำรตรวจสอบภำยในโครงกำร โดยจัดจ้ำงผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เป็นผู้ตรวจสอบภำยในโครงกำร   
(2.2) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 10 ล้ำนบำทขึ้นไป สสส. จะจัดจ้ำงให้

ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA) หรือผู้ตรวจสอบภำยในที่มีประกำศนียบัตรรับรองจำกสมำคม                         
ผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทยหรือเทียบเท่ำ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน
โครงกำร   
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงำนของรัฐ หรือกรณีที่ สสส. ไม่สำมำรถจัดหำ                         
ผู้ตรวจสอบตำม (2.1) หรือ (2.2) ได้ สสส. อำจพิจำรณำอนุมัติให้ ใช้ผู้ตรวจสอบภำยในของผู้รับทุน                      
เป็นผู้ตรวจสอบภำยในโครงกำรก็ได ้ 

                                                           
20 ศึกษำเพิ่มเติมจำกระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบโครงกำร            
พ.ศ. 2563 
21 สสส. ได้มีกำรอนุมัติยกเว้นให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรได้จนกว่ำ สสส.                     
จะด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบตำมข้อ (1.2) แล้วเสร็จ  
22 “ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร” หมำยถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญำตให้เป็นผู้สอบบัญชีภำษีอำกรจำกอธิบดีกรมสรรพำกร
ตำมค ำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ท.ป.98/2544 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยช่ือได้ทำงเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร หรือของสมำคม            
ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรแห่งประเทศไทย 
23 “ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์” หมำยถึง ผู้ที่นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้ท ำหน้ำทีต่รวจสอบบัญชีสหกรณ์ตำมพระรำชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยชื่อได้ทำงเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ภำพที่ 7 : ภำพแสดงกลไกกำรบริหำรสัญญำและตรวจสอบโครงกำร 

 (ค) กำรประเมินผลโครงกำร24   
นอกจำกกำรก ำกับติดตำมโครงกำรตำม (ก) แล้ว โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน                      

10 ล้ำนบำทข้ึนไป จะมีกำรประเมินผลโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) ส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. จะก ำกับติดตำมให้ผู้รับทุนจัดให้มีกลไกกำรก ำกับติดตำม

และประเมินผลภำยในส ำหรับโครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 10 ล้ำนบำทขึ้นไป และให้รำยงำนผลต่อ       
คณะกรรมกำรบริหำรแผนหรือคณะกรรมกำรก ำกับทิศอย่ำงน้อยปีละครั้ง25  

(2)  คณะกรรมกำรบริหำรแผนจะจัดให้มีกำรประเมินผลส ำหรับโครงกำรที่ได้รับเงิน
สนับสนุนเกิน 20 ล้ำนบำทขึ้นไป โดยจะเริ่มด ำเนินกำรอย่ำงช้ำภำยในเวลำไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลำ
โครงกำรและจะด ำเนินกำรต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
24 ศึกษำเพิ่มเติมจำกข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรเงินเพื่อกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2562 
25 ศึกษำเพิ่มเติมจำกแนวทำงกำรตดิตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรในข้อ 2.4.1 (ค) ของคู่มือฉบับนี ้ 
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ส่วนที่ 2 แนวทำงบริหำรจัดกำรโครงกำร  
(ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ) 

2.1 กำรเบิกเงินสนับสนุนโครงกำร 
2.1.1 กำรเปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร 

ผู้รับทุนต้องเปิด “บัญชีเฉพำะส ำหรับรับเงินสนับสนุนโครงกำร” ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) ผู้รับทุนต้องระบุ “ชื่อบุคคลที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 

ที่ขอรับทุน” เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 คน และก ำหนดเงื่อนไขกำรสั่งจ่ำยเงิน       
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมอย่ำงน้อย 2 คน และหนึ่งในนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร26 

(2) ผู้รับทุนต้องน ำหนังสือที่ได้รับจำก สสส. (หนังสือแจ้งผู้จัดกำรธนำคำร) ไปขอเปิดบัญชี
กับธนำคำร โดยให้ใช้ชื่อบัญชีว่ำ “ (ระบุชื่อโครงกำร) โดย (ระบุชื่อของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ                  
ที่ขอรับทุน) ” 

ข้อยกเว้น 
 ในกรณีที่มีกฎหมำยหรือกฎระเบียบก ำหนดเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำเงินสนับสนุนโครงกำรไว้เป็นอย่ำงอ่ืน                       
ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือขอท ำควำมตกลงกับ สสส. เป็นรำยกรณี และเมื่อได้รับอนุมัติจำก สสส. แล้วให้จัดเก็บ
หนังสือนั้นไว้เป็นหลักฐำนเพื่อรองรับกำรตรวจสอบต่อไป 

ข้อแนะน ำ 
(1) ผู้รับทุนต้องเก็บรักษำเงินไว้ในบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร และไม่เบิกเงินจนกว่ำจะถึงก ำหนดหรือ

ใกล้จะถึงก ำหนดจ่ำยเงิน 
(2) ผู้รับทุนสำมำรถเปิดบัญชีประเภทกระแสรำยวัน (บัญชีสมุดเช็ค) คู่กับบัญชีออมทรัพย์ส ำหรับรับเงิน

สนับสนุนโครงกำร เพ่ือสั่งจ่ำยเงินในกำรจัดกิจกรรมของโครงกำรได้ 

ข้อห้ำม  
(1) ห้ำมระบุเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโครงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร 
(2) ห้ำมท ำบัตร ATM เพ่ือเบิกถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร 
(3) ห้ำมน ำเงินส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดมำฝำก-ถอนปะปนในบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร 
(4) ห้ำมเบิกถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำรไปฝำกในชื่อบัญชีของผู้รับผิดชอบโครงกำรหรือผู้อ่ืน 
(5) ห้ำมเบิกถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำรมำเก็บไว้เป็นเงินสดในมือ เว้นแต่ กำรเบิกถอนมำ

เป็นเงินสดย่อยในมือ (petty cash) ส ำหรับส ำรองจ่ำยภำยในโครงกำรไม่เกิน 10,000 บำท  
(6) ห้ำมเบิกถอนดอกเบี้ยจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำรไปใช้จ่ำยและต้องส่งคืนให้แก่ สสส. ทั้งหมด 

เมื่อสิ้นสุดโครงกำร เพรำะดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่ำงฝำกเงินสนับสนุนโครงกำรไว้ในบัญชีดังกล่ำว               
เป็นเงินที่ สสส. มิได้อนุมัติให้ผู้รับทุนน ำไปใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแต่อย่ำงใด และผู้รับทุนต้อง                
บันทึกรำยกำรรับรู้ดอกเบี้ยดังกล่ำวไว้ในรำยงำนกำรเงินของโครงกำรให้ สสส. ทรำบทุกงวด 

 
 

                                                           
26 ศึกษำแนวทำงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำรในข้อ 1.4.4 ของคู่มือฉบับน้ี  
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2.1.2 กำรเบิกเงินงวดของโครงกำร  
สสส. จะเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับทุนตำมหลักเกณฑ์27 ดังนี้  
(1) งวดที่ 1   

สสส. จะเบิกจ่ำยให้แกผู่้รับทุนเมื่อ สสส. ได้รับต้นฉบับข้อตกลงที่ลงนำมเรียบร้อยแล้ว  
(2) งวดที่ 2 และงวดต่อๆไป  

 สสส. จะเบิกจ่ำยให้แก่ผู้รับทุนเมื่อ สสส. ได้รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และ
รำยงำนกำรเงินของโครงกำรในงวดที่ผ่ำนมำ พร้อมกับแผนปฏิบัติกำรในกำรด ำเนินงำนส่วนที่เหลือของ
โครงกำร  

(3) งวดสุดท้ำยหรือปิดโครงกำร 
สสส.  จะเบิกจ่ำยหรือปิดโครงกำร ให้แก่ผู้ รับทุนเมื่ อ  สสส. ได้รับรำยงำนผล                              

กำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ และรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในงวดที่ผ่ำนมำ พร้อมรำยงำนกำรเงิน                         
เพ่ือปิดโครงกำร 

รำยงำนกำรเงินของโครงกำรตำม (ข) และ (ค) ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี้  

(1) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน 2 แสนบำท ผู้รับทุนต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด 

(2)  โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 2 แสนบำท แต่ไม่เกิน 5 แสนบำท ผู้รับทุนต้องจัดให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในแต่ละงวด และต้องจัดให้บุคคลที่ข้ึน
ทะเบียนกับ สสส. ตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรทั้งหมดในงวดปิดโครงกำร28   

(3) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท รำยงำนกำรเงินของโครงกำรใน                            
แต่ละงวด ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) หรือผู้สอบบัญชีภำษีอำกร29 
หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์30 

(4) โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนเกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป รำยงำนกำรเงินของโครงกำรใน                           
แต่ละงวด ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้อง 
สสส. อำจพิจำรณำอนุมัติให้ใช้ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรหรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำม (2) ได้  

 

 

                                                           
27 สสส. จะเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับทุนและหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยตำมแนวปฏิบัติทำงภำษีใน               
ข้อ 2.3.1 ของคู่มือฉบับน้ี 
28 สสส. ได้มีกำรอนุมัติยกเว้นให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรตรวจสอบและรับรองรำยงำนกำรเงินของโครงกำรได้จนกว่ำ สสส.                     
จะด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบตำมข้อ (2) แล้วเสร็จ  
29 “ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร” หมำยถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญำตให้เป็นผู้สอบบัญชีภำษีอำกรจำกอธิบดีกรมสรรพำกร
ตำมค ำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ท.ป.98/2544 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยช่ือได้ทำงเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร หรือของสมำคม            
ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรแห่งประเทศไทย 
30 “ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์” หมำยถึง ผู้ที่นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้ท ำหน้ำทีต่รวจสอบบัญชีสหกรณ์ตำมพระรำชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำรำยชื่อได้ทำงเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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2.1.3 กำรออกหลักฐำนกำรรับเงินสนับสนุนโครงกำร 
(1)  เมื่อผู้รับทุนได้รับเงินสนับสนุนในแต่ละงวดแล้ว31 ให้ผู้รับทุนออกใบเสร็จรับเงิน32 และ

ออกใบก ำกับภำษีส ำหรับผู้รับทุนที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม   
(2) ให้ผู้รับทุน Scan และส่งส ำเนำใบส ำคัญรับเงินและ/หรือใบเสร็จรับเงินให้แก่ สสส.           

ผ่ำนทำง email ของฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของ สสส. ส่วนต้นฉบับใบส ำคัญรับเงิน ให้ผู้รับทุนส่งให้แก่ สสส. 
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินในแต่ละงวด 

(3) ให้ผู้รับทุนบันทึกรำยกำรรับ – จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรใน “ระบบบันทึกรับ-จ่ำย” 
สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทำงหน้ำเว็บไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th 

2.2 กำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร 

2.2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร 
 (1) ผู้รับทุนต้องใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรให้เป็นไปตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
โครงกำรเท่ำนั้น และต้องเบิกจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรภำคผนวก 4               
โดยเคร่งครัด และหำกจ ำเป็นต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ ให้น ำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศของ สสส. มำใช้โดยอนุโลม หรือหำกจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยใน
อัตรำที่แตกต่ำงหรือนอกเหนือจำกรำยกำรที่ก ำหนดในเอกสำรภำคผนวกดังกล่ำว เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำร
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ผู้รับทุนต้องท ำหนังสือขออนุมัติจำก สสส. ก่อนกำรเบิกจ่ำยเงินในรำยกำรนั้นทุกครั้ง 
 (2) เมื่อสิ้นสุดโครงกำรไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ผู้รับทุนต้องส่งคืนเงินสนับสนุนโครงกำรที่เหลือ
ทั้งหมด พร้อมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกกำรรับเงินสนับสนุนดังกล่ำวให้แก่ สสส. ภำยใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุด
โครงกำรโดยต้องโอนเงินคืนผ่ำนระบบ Teller Payment ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) หรือธนำคำร                        
ที่ สสส. ก ำหนดเท่ำนั้น  

ข้อห้ำม 
(1) ห้ำมโอนเงินสนับสนุนโครงกำรประเภท “ค่ำด ำเนินโครงกำรหรือค่ำครุภัณฑ์โครงกำร” มำเป็น “ค่ำบริหำร

โครงกำร” เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น ให้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรตำมข้อ 2.9 ของคู่มือนี้  
(2) ห้ำมโอน “เงินสนับสนุนโครงกำร” (ได้แก่ ค่ำด ำเนินโครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร และค่ำครุภัณฑ์

โครงกำร) มำเป็น “ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ”  

2.2.2 ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร  
 กำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรทุกครั้ง ให้ผู้รับทุนด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ผู้ขอเบิกจัดท ำบันทึกขออนุมัติจำกผู้รับทุนทุกครั้ง33 โดยแจกแจงรำยละเอียดของ
กิจกรรมและระบุจ ำนวนเงินที่จะขอเบิก พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโครงกำร                  
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และอัตรำที่ก ำหนไว้ในเอกสำรภำคผนวก 4 

                                                           
31 ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของ สสส. จะส่ง email แจ้งกำรโอนเงินงวดไปยังผู้รับทุนตำมช่ือผู้ติดต่อท่ีระบุไว้ในข้อตกลง 
32 ศึกษำตัวอย่ำงใบส ำคัญรับเงินสนับสนุนโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 3 
33 ศึกษำตัวอย่ำงแบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 5 
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(2) เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ขอเบิกถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ของโครงกำรเสนอผู้รับทุนเพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้ด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยเงินในครำวเดียวกัน หรือขออนุมัติ                
ให้ด ำเนินกำรก่อนแล้วจึงขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินในภำยหลังก็ได้  

(3) เมื่อผู้รับทุนอนุมัติแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโครงกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่                     
ผู้ขอเบิกตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในบันทึกขออนุมัตินั้น  

(4) ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโครงกำรประทับตรำว่ำ “จ่ำยแล้ว” ในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
ก่อนด ำเนินกำรบันทึกบัญชีทุกครั้ง และให้จัดเก็บหลักฐำนนั้นเพ่ือรองรับกำรตรวจสอบต่อไป 

ข้อยกเว้น 
 ในกรณีที่มีกฎหมำยหรือกฎระเบียบก ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรไว้                
เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือขอท ำควำมตกลงกับ สสส. เป็นรำยกรณี และจัดเก็บหนังสือนั้นไว้                        
เป็นหลักฐำนเพ่ือรองรับกำรตรวจสอบต่อไป 

ข้อแนะน ำ 
 กำรเบิกจ่ำยเงินทุกครั้ง ผู้รับทุนต้องมีเอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย เอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำย (เช่น ใบขอซื้อ ใบเสนอรำคำ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบตรวจรับพัสดุ เป็นต้น) และหลักฐำน                             
กำรจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรตำมข้อ 2.2.4  

 
ภำพที่ 8 : ภำพแสดงข้ันตอนกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร 

2.2.3 วิธีกำรจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร  
(1) กำรสั่งจ่ำยโดยวิธีกำรโอนเงิน (transfer) ผ่ำนใบถอนเงินจำกบัญชีโครงกำรเข้ำบัญชี

ของผู้รับโอนเงินที่ระบุไว้ในกำรอนุมัติสั่งจ่ำย ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องระบุในใบถอนเงินทุกครั้งว่ำเป็น “รำยกำรโอน
เงิน” พร้อมทั้งให้ระบุ “เลขที่บัญชีเงินฝำกของผู้รับโอนเงิน” 

(2) กำรสั่งจ่ำยเป็นเช็คให้แก่ผู้รับเงินที่ระบุไว้ในกำรอนุมัติสั่งจ่ำย ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องระบุชื่อ                    
ผู้รับเงิน และขีดฆ่ำค ำว่ำ “หรือตำมค ำสั่ง” หรือ “ผู้ถือ” ออก พร้อมทั้งให้ขีดคร่อม  
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(3) กำรถอนเงินมำเก็บไว้เป็นเงินสดย่อยในมือ (petty cash) ส ำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ของ
โครงกำรไว้ส ำรองจ่ำยภำยในโครงกำรไม่เกิน 10,000 บำท และเมื่อมีกำรใช้จ่ำยเงินสดย่อยในมือลดลง                       
ให้ผู้ท ำหน้ำที่เก็บรักษำเงินสดย่อยในมือท ำใบส ำคัญจ่ำยพร้อมทั้งแนบหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินทั้งหมดเพ่ือขอ
อนุมัติเบิกเงินชดเชยต่อผู้รับทุน 

ข้อแนะน ำ 
(1) ผู้รับทุนต้องดูแลรักษำสมุดบัญชีของธนำคำร และสมุดเช็ค (ถ้ำมี) ไว้ในสถำนที่ปลอดภัยและตรวจสอบ

ยอดเงินคงเหลือให้ถูกต้อง  
(2) กำรเขียนจ ำนวนเงินในใบถอนเงินหรือเช็ค ผู้รับทุนควรขีดเส้นหน้ำจ ำนวนเงินที่เป็นตัวเลข และเขียน

จ ำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรให้ชิดด้ำนซ้ำยมือ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ใดเติมจ ำนวนเงินในภำยหลังจำกลง
ลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) ถอนเงินหรือสั่งจ่ำยเช็คนั้นแล้ว 

(3) เมื่อต้องจ่ำยเงินจำกเงินสดย่อย ผู้ที่ท ำหน้ำที่เก็บรักษำเงินสดย่อยต้องบันทึกในทะเบียนคุมเงินสดย่อย
และรวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินสดย่อยไว้เป็นหลักฐำนเพ่ือรองรับกำรตรวจสอบของ สสส.  

ข้อห้ำม 
 ห้ำมลงนำมในใบถอนเงินและเช็คไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันกำรเบิกถอนเงินโดยไม่มีใบอนุมัติกำรสั่งจ่ำย   
หรือกำรทุจริตเงินสนับสนุนโครงกำร 

(4) กำรสั่งจ่ำยเป็นเงินยืมทดรองจ่ำย ส ำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรยืมไปเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำง หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และ
กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องจัดให้ผู้ยืมจัดท ำสัญญำยืมเงินทุกครั้ง34 
และต้องก ำกับติดตำมให้ผู้ยืมเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ำยและคืนเงินยืมคงเหลือ (ถ้ำมี) ภำยใน 15 วันนับถัดจำก
วันทีจ่ัดกิจกรรมแล้วเสร็จ และให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโครงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(4.1) รับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบส ำคัญรับเงินตำมจ ำนวนเงินสดคงเหลือให้แก่ผู้ยืม
และท ำส ำเนำแนบไว้กับใบคืนเงินทดรองจ่ำย 

(4.2) รับคืนเป็นเงินโอนเข้ำบัญชีโครงกำร ให้ผู้ยืมน ำหลักฐำนกำรโอนแนบไป                      
พร้อมกับใบคืนเงินทดรองจ่ำย 

ข้อห้ำม 
(1) ห้ำมผู้รับทุนอนุมัติใหโ้ครงกำรอื่นยืมเงิน แม้ว่ำจะเป็นโครงกำรที่ได้รับทุนจำก สสส. 
(2) ห้ำมผู้รับทุนอนุมัติให้ยืมเงินไปใช้จ่ำยในเรื่องอ่ืนที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. 
(3) ห้ำมผู้รับทุนน ำเงินยืมทดรองจ่ำยไปใช้ในโครงกำรอ่ืนหรือในเรื่องอ่ืนที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำร                    

ที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. 
ข้อยกเว้น 
 ในกรณีที่มีกฎหมำยหรือกฎระเบียบก ำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรไว้เป็นอย่ำงอ่ืน    
ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือขอท ำควำมตกลงกับ สสส. เป็นรำยกรณี และจัดเก็บหนังสือนั้นไว้เป็นหลักฐำนเพ่ือรองรับ
กำรตรวจสอบต่อไป 

                                                           
34 ศึกษำตัวอย่ำงแบบสญัญำยืมเงินทดรองจ่ำยในเอกสำรภำคผนวก 6 
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2.2.4 หลักฐำนกำรจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร  

 (ก) ประเภทหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
(1)  ใบเสร็จรับเงิน ที่มีควำมสมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ               

“ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน” และระบุเล่มที่ เลขที่ เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี รำยกำรสินค้ำ
หรือบริกำร จ ำนวน รำคำ วันที่รับเงิน และลำยมือชื่อผู้รับเงิน35  

(2) บิลเงินสด ที่มีควำมสมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ “ชื่อและ                  
ที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน” และระบุรำยกำรสินค้ำหรือบริกำร จ ำนวน รำคำ วันที่รับเงิน และ
ลำยมือชื่อผู้รับเงิน36 

(3) ใบส ำคัญรับเงิน (ใช้เฉพำะกรณีที่ซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรจำกบุคคลหรือร้ำนค้ำ                
ที่ไม่มีบิลเงินสดหรือใบเสร็จรับเงิน) ที่มีควำมสมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้ขำย” และ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน” และระบุรำยกำรสินค้ำหรือบริกำร จ ำนวน 
รำคำ วันที่รับเงิน และลำยมือชื่อผู้รับเงิน37  

(4) ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจำกเครื่องช ำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) ที่มีควำม
สมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน” และระบุ
รำยกำรสินค้ำหรือบริกำร จ ำนวน รำคำ และวันที่รับเงิน38 

(5) สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีควำมสมบูรณ์ต้องระบุ                  
“ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือใช้บริกำรที่จ่ำยเงิน” และระบุรำยกำรสินค้ำหรือ
บริกำร จ ำนวน รำคำ และวันที่รับเงิน ทั้งนี้ ผู้ขอเบิกต้องลงชื่อรับรองด้วยว่ำ ใบเสร็จรับเงินนี้ยังไม่เคยน ำมำ
เบิกจ่ำยจำกโครงกำรของ สสส หรือเบิกจ่ำยจำกแหล่งทุนอ่ืน39 

(6) ใบรับรองกำรจ่ำยเงิน ที่มีควำมสมบูรณ์ต้องระบุ “ชื่อและที่อยู่ของผู้ขำย” และ 
รำยกำรสินค้ำหรือบริกำร จ ำนวนเงิน และลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน ทั้งนี้ ให้ผู้ขอเบิกใช้ใบรับรองกำรจ่ำยเงินได้                
ในกรณีที่ไม่อำจเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินหรือใบส ำคัญรับเงินจำกผู้รับเงินได้ หรือในกรณีที่หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
ตำม (1) ถึง (5) มีรำยกำรไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้40 

 (ข) วิธีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
 เมื่อผู้รับทุนน ำ “เงินสนับสนุนโครงกำร” (ค่ำด ำเนินโครงกำร ค่ำบริหำรโครงกำร หรือ
ค่ำครุภัณฑ์โครงกำร) ไปจ่ำยให้แก่ “บุคคลที่สำม” ผู้รับทุนต้องก ำหนดให้ผู้รับเงินจัดท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
สนับสนุนโครงกำรตำม (ก) โดยระบุชื่อของผู้รับทุนเป็นผู้ซื้อหรือใช้บริกำร และผู้รับทุนต้องประทับตรำหรือ
เขียน “ชื่อโครงกำรและเลขที่ข้อตกลง” ไว้บนหลักฐำนดังกล่ำวด้วย  

                                                           
35 ศึกษำตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงินในเอกสำรภำคผนวก 7 
36 ศึกษำตัวอย่ำงบิลเงินสดในเอกสำรภำคผนวก 8 
37 ศึกษำตัวอย่ำงใบส ำคัญรับเงินในเอกสำรภำคผนวก 9 
38 ศึกษำตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพ์ออกจำกเครื่องช ำระเงินอัตโนมตัิ (KIOSK) ในเอกสำรภำคผนวก 10 
39 ศึกษำตัวอย่ำงสิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสำรภำคผนวก 11 
40 ศึกษำตัวอย่ำงใบรับรองกำรจ่ำยเงินในเอกสำรภำคผนวก 12 
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2.3 แนวปฏิบัติทำงภำษีส ำหรับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร 

2.3.1 อำกรแสตมป์ 
 ผู้รับทุนที่เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐไม่มีหน้ำที่ต้องเสียอำกรแสตมป์ตำมมำตรำ  
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  

 เมื่อผู้รับทุนน ำเงินสนับสนุนโครงกำรไปจ่ำยให้แก่ “บุคคลที่สำม” ผู้รับทุนต้อง
ด ำเนินกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยให้แก่ผู้รับเงิน “ในนำมของตนเอง” 
ทั้งหมด โดยระบุชื่อผู้รับทุนและเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกรของผู้รับทุน เป็นผู้มีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย ทั้งนี้
ผู้รับทุนอำจศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส ำหรับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 15 

2.3.3 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
(ก) หลักกำร 

ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม42 ตำมประมวลรัษฎำกร หมำยถึง ผู้ประกอบกำรที่                    
ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในทำงธุรกิจหรือวิชำชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่ำจะประกอบกิจกำรในฐำนะของ                           
บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน (เว้นแต่มูลนิธิหรือ
สมำคมท่ีได้รับกำรประกำศก ำหนดให้เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47 (7) (ข) แห่งประมวล

                                                           
41 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 121 ที่ก ำหนดว่ำ ถ้ำฝ่ำยที่ต้องเสียอำกรเป็นรัฐบำล เจ้ำพนักงำนผู้กระท ำงำนของ
รัฐบำลโดยหน้ำที่ บุคคลผู้กระท ำกำรในนำมของรัฐบำล องค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น สภำกำชำดไทย วัดวำอำรำม และ
องค์กำรศำสนำใด ๆ ในรำชอำณำจักรซึ่งเป็นนิติบุคคล อำกรเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ข้อยกเว้นนี้มิให้ใช้แก่องค์กำรของรัฐบำลที่
ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกำรพำณิชย์ หรือกำรพำณิชย์ซึ่งองค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท ำ 
42 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 82 ที่ก ำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมบทบัญญัติใน
หมวดนี้ (1) ผู้ประกอบกำร และ (2) ผู้น ำเข้ำ ประกอบกับมำตรำ 77/1 ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “ผู้ประกอบกำร” หมำยควำมว่ำ 
บุคคล ซึ่งขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในทำงธุรกิจหรือวิชำชีพ ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่ำตอบแทน
หรือไม่ และไม่ว่ำจะได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้วหรือไม่ และนิยำมค ำว่ำ “บุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำ                       
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคล และนิยำมค ำว่ำ “นิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลตำม
มำตรำ 39 องค์กำรของรัฐบำลตำมมำตรำ 2 สหกรณ์ และองค์กำรอื่นท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นนิติบุคคล   
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รัษฎำกร43) ที่มีรำยรับจำกกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรเกินกว่ำ 1.8 ล้ำนบำทต่อปี (เว้นแต่เป็นกิจกำรที่
ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมมำตรำ 81 แห่งประมวลรัษฎำกร) และผู้ประกอบกำรที่มีสิทธิจะเรียกเก็บ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำกผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำร ต้องเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้วเท่ำนั้น44  

(ข) แนวปฏิบัติ 

ผู้รับทุนที่จะเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำก สสส. ในฐำนะผู้รับบริกำรได้ จะต้องเป็น                  
ผู้รับทุนที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว และต้องระบุจ ำนวนเงินภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่จะเรียกเก็บไว้ในข้อเสนอ
โครงกำรให้ชัดเจน โดยให้ค ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำกค่ำตอบแทนคู่สัญญำตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด               
พร้อมทั้งแนบส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบ ภ.พ. 20) มำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรด้วย   

ข้อแนะน ำ 
 ผู้รับทุนต้องน ำเงินค่ำตอบแทนคู่สัญญำ “เฉพำะที่จะได้รับในปีนั้นๆ” ไปรวมกับเงินรำยได้จำก                         
กำรประกอบกิจกำรอย่ำงอ่ืน (ถ้ำมี) ที่ผู้รับทุน “จะได้รับในปีเดียวกัน” หำกรวมกันแล้วเกินกว่ำ 1.8                        
ล้ำนบำทต่อปี ผู้รับทุนต้องพิจำรณำจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มตั้งแต่ก่อนยื่นข้อเสนอโครงกำร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 77/1 ที่ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “นิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน              
นิติบุคคลตำมมำตรำ 39 องค์กำรของรัฐบำลตำมมำตรำ 2 สหกรณ์ และองค์กำรอื่นที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นนิติบุคคล 
ประกอบกับมำตรำ 39 ที่ก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน                     
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย หรือที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ และให้หมำยควำมรวมถึง... (3) มูลนิธิหรือ
สมำคมที่ประกอบกิจกำรซึ่งมีรำยได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมำคมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดตำมมำตรำ 47 (7) (ข) ดังนั้น 
มูลนิธิหรือสมำคมที่ได้รับกำรประกำศก ำหนดให้เป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 74 (7) (ข) แห่งประมวล
รัษฎำกร จึงไม่มีหน้ำท่ีเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
44 อ้ำงอิงจำกประมวลรัษฎำกร มำตรำ 82/4 วรรคหนึ่ง ที่ก ำหนดว่ำ “...ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนเรียกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม
จำกผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำรเมื่อควำมรับผิดในกำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มเกิดขึ้น โดยค ำนวณจำกฐำนภำษีตำมส่วน 3 และ                
อัตรำภำษีตำมส่วน 4” 
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2.4 กำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมของโครงกำร 

2.4.1 กำรเตรียมกำรส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 

(ก)  กำรบริหำรบุคลำกรของโครงกร 
ผู้รับทุนควรวำงแผนและออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรของโครงกำร                        

ให้เหมำะสมกับลักษณะกำรท ำงำนของแต่ละโครงกำร โดยอย่ำงน้อยควรพิจำรณำด ำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กำรก ำหนดโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 
 ผู้รับทุนควรก ำหนดโครงสร้ำงกำรท ำงำนและก ำหนดอัตรำก ำลังคนที่จะ
ปฏิบัติงำนประจ ำให้แก่โครงกำรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับภำรกิจที่ต้องด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร               
โดยอำจพิจำรณำจำกภำระงำนของแต่ละต ำแหน่งว่ำมีมำกน้อยเพียงไร และควรก ำหนดต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำน
ประจ ำเท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือไม่ให้ค่ำบริหำรโครงกำรสูงเกินสมควร โดยอำจก ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำนบำงต ำแหน่งมี
บทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งหน้ำที่ก็ได้ แต่หน้ำที่นั้นต้องไม่ใช่หน้ำที่ที่ควรสอบทำนกำรท ำงำนซึ่งกันและกัน    
เช่น หน้ำที่กำรเบิกจ่ำยเงินกับหน้ำที่กำรบันทึกบัญชี หรือหน้ำที่จัดหำพัสดุกับหน้ำที่ตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังดังกล่ำวไม่รวมถึงบุคคลที่จะเข้ำมำปฏิบัติงำน
ให้แก่โครงกำรเป็นครั้งครำวหรือรับจ้ำงท ำงำนเป็นรำยวัน หรือผู้รับจ้ำง หรือผู้รับทุนเพ่ือด ำเนินโครงกำรย่อย 

(2) กำรจัดท ำขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำน (job description)  
 เมื่อก ำหนดโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังคนที่ชัดเจนแล้ว ผู้รับทุนควรจัดท ำเอกสำร
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (job description) ของแต่ละต ำแหน่งให้ชัดเจน และเมื่อมีกำรมอบหมำยงำนเพ่ิมเติม 
ควรมีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือจัดท ำเป็นหลักฐำนให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนเข้ำใจใน
ภำระหน้ำที่ของตนว่ำมีหน้ำที่หลักและหน้ำที่รองอะไรบ้ำง  

(3) กำรคัดสรรและจัดท ำข้อตกลงกำรจ้ำง  
  ผู้รับทุนควรก ำหนดวิธีกำรคัดสรรบุคคลที่จะมำปฏิบัติงำนในโครงกำรที่ชัดเจน 
เพ่ือให้สำมำรถคัดสรรบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่ก ำหนดไว้ได้ และต้องจัดท ำ
ข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรจ้ำงบุคลำกรของโครงกำรให้ชัดเจน ทั้งนี้ กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง
บุคลำกรของโครงกำรต้องสอดคล้องกับบัญชีแนบท้ำยระเบียบกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร พ.ศ. 2562 และต้องไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดไว้
ในรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. 

(4) กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร  
 ผู้รับทุนควรส่งผู้ปฏิบัติงำนต ำแหน่งต่ำงๆ ในโครงกำรไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
หลักสูตร ของ สสส. เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุของโครงกำร 
เป็นต้น หรืออำจจัดให้มีกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ หรือสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสอนงำน
กันเองภำยในโครงกำร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพ  
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(ข) กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป  
ผู้รับทุนควรวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป เพ่ือเสริมสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยใน

โครงกำรให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงของโครงกำร โดยอย่ำงน้อยควรพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กำรจัดท ำวิธีปฏิบัติงำน (manual/Work instruction)  
 ผู้รับทุนควรจัดท ำวิธีปฏิบัติงำนแต่ละเรื่องไว้ให้ชัดเจน โดยเฉพำะเรื่องที่มิได้
ก ำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนตำมวิธีที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
เรียบร้อย เช่น วิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรประชุม วิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผลภำยใน                
วิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดส่งสื่อรณรงค์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(2) กำรสื่อสำรภำยในโครงกำร   
 ผู้รับทุนควรจัดระบบกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ภำยในโครงกำร เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เช่น วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
แผนกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติกำร วิธีปฏิบัติงำน และหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำร เป็นต้น   

(3) กำรจัดระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีของโครงกำร 
 ผู้รับทุนควรจัดระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี ให้ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำน สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือป้องกันควำมสูญเสียและลดควำมเสี่ยงใน                           
กำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้องและเกิดควำมเสียหำย เช่น ก ำหนดให้ชัดเจนว่ำกำรเบิกจ่ำยเงินจะมีขั้นตอนหรือ
เส้นทำงกำรรับ-ส่งเอกสำรอย่ำงไร ใครเป็นผู้ขอเบิกเงิน ใครเป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ใครเป็นผู้อนุมัติให้
จ่ำยเงิน ใครเป็นผู้จ่ำยเงิน ใครเป็นผู้บันทึกบัญชี ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำหน้ำที่จ่ำยเงินจะต้องไม่ ใช่บุคคล
เดียวกันกับผู้ที่ท ำหน้ำที่บันทึกบัญชี เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยเงินมีกำรสอบทำนควำมถูกต้องก่อนกำรบันทึกบัญชี  

(4) กำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรพัสดโุครงกำร 
 ผู้รับทุนควรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรพัสดุของโครงกำรให้ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถบริหำรจัดกำรงำนพัสดุได้อย่ำงเป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวทำงที่ สสส. ก ำหนด                
เพ่ือป้องกันควำมสูญเสียและลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ถูกต้องและเกิดควำมเสียหำย เช่น ใครเป็น                    
ผู้ขอซื้อ/ขอจ้ำง ใครเป็นผู้ท ำหน้ำที่จัดซื้อ/จัดจ้ำง ใครเป็นผู้อนุมัติกำรซื้อ/กำรจ้ำง ใครเป็นผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรับ
พัสดุ และใครเป็นผู้ท ำหน้ำที่ควบคุมดูแลครุภัณฑ์/วัสดุที่จัดหำมำ เป็นต้น 

(ค) กำรติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
ผู้รับทุนควรจัดวำงระบบกำรติดตำมและกำรประเมินผลภำยในของโครงกำรให้ชัดเจนว่ำ                    

จะติดตำมกำรท ำงำนของตนเองอย่ำงไร ใครจะเป็นผู้ติดตำม และจะใช้เครื่องมือใดช่วยในกำรก ำกับติดตำม 
เช่น outcome mapping หรือ Logic framework เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้ผู้รับทุนสำมำรถก ำกับติดตำม
และประเมินควำมคืบหน้ำหรือผลงำนให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมทั้งสำมำรถ
น ำผลกำรประเมินภำยในโครงกำรมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

ในกรณีโครงกำรที่มีวงเงินสูงกว่ำปีละ 10 ล้ำนบำท ผู้รับทุนจะต้องวำงแผนที่                       
จะน ำเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรประเมินภำยในโครงกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรแผนหรือ
คณะกรรมกำรก ำกับทิศทำงอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรแผนก ำหนดด้วย 
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2.4.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของโครงกำร 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (action plan) เป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ใน

ข้อเสนอโครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด ผู้รับทุนควรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
(action plan) โดยพิจำรณำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นปัจจัยภำยในที่จะท ำให้กำรท ำงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำย หรือปัจจัยภำยนอก (external factors) ที่เอ้ือและไม่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรม 
รวมทั้งควรพิจำรณำสภำพปัญหำด้ำนเทคนิค (technical issues) ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่น กำรเลือกใช้
วิธีกำรที่เหมำะสม หรือกำรจัดหำผู้เชี่ยวชำญที่มีคุณสมบัติเหมำะสมจำกภำยนอกโครงกำร เป็นต้น  

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ขอรับทุนสำมำรถจัดท ำแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สอดคล้องกับกิจกรรมในข้อเสนอโครงกำร สสส. ได้พัฒนำ “ระบบ eProposal” ให้มีระบบปฏิบัติกำรที่
รองรับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับข้อเสนอโครงกำรที่ผู้รับทุนจัดส่งให้ สสส. โดยสำมำรถเข้ำใช้
งำนได้ทำงหน้ำเว็บไซต์ http://webportal.thaihealth.or.th และผู้รับทุนสำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำรใน
ระบบดังกล่ำวส่งให้แก่ สสส. เพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวดได้  

2.4.3 กำรจัดพื้นที่ส ำนักงำนหรือสถำนที่จัดกิจกรรมให้เอื้อต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
ผู้รับทุนต้องจัดพ้ืนที่ส ำนักงำนที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร และอำคำรที่ส ำนักงำนดังกล่ำว

ตั้งอยู่ ให้มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยอย่ำงน้อยต้องจัดเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และผู้รับทุนต้องถ่ำยรูปและจัดส่งรูปถ่ำยแสดงกำรจัดเขตปลอดบุหรี่ดังกล่ำวให้แก่ สสส. พร้อมกับ  
กำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินงวดที่ 1 เพื่อเบิกจ่ำยเงินงวดที่ 2 เว้นแต่ผู้รับทุน                    
เป็นหน่วยงำนของรัฐหรือส่วนรำชกำรที่ต้องจัดเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุนมีกำรสนับสนุนทุนให้แก่โครงกำรย่อย ผู้รับทุนต้องก ำกับดูแลให้ผู้รับทุน
ในโครงกำรย่อยจัดเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดด้วย 

2.4.4 กำรใช้ตรำสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ สสส. เพื่อกำรเผยแพร่สื่อสำรกิจกรรม45 
ในกรณีที่ผู้รับทุนผลิตหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัด

กิจกรรมหรือผลงำนของโครงกำร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสำรเผยแพร่ วัสดุของโครงกำร เป็นต้น ผู้รับทุนต้องระบุ     
โลโกข้อง สสส. ตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้ 

(ก) หลักกำรใช้โลโก้ของ สสส.  
 เนื่องจำก สสส. ท ำงำนสร้ำงเสริมสุขภำพร่วมกับพันธมิตรหรือหุ้นส่วนสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(partnership) จ ำนวนมำก กำรน ำโลโก้ของ สสส. ไปใช้อย่ำงถูกต้อง ถือเป็นเรื่องส ำคัญ นอกจำกจะท ำให้เกิด
มำตรฐำนเดียวกันแล้ว ยังป้องกันกำรน ำไปใช้งำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพหรือกำรใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนบุคคล กำรน ำโลโก้ของ สสส. ไปใช้ ผู้รับทุนจึงต้องวำงโลโกข้อง สสส. ร่วมกับโลโกข้องผู้รับทุนด้วย  

 
 
 
 

                                                           
45 ศึกษำเพิ่มเติมจำกคู่มือกำรใช้ตรำสัญลักษณ์ (โลโก้) ของ สสส. 

http://webportal.thaihealth.or.th/


- 37 - 

ข้อห้ำม 
(1) ห้ำมผู้รับทุนวำงโลโก้ของ สสส. เพียงโลโกเ้ดียว แต่ถ้ำผู้รับทุนไม่มีโลโก ้ให้ใช้วิธีกำรเขียน “ชื่อผู้รับทุน” 

แทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำเป็นงำนที่ สสส. ด ำเนินกำรโดยตรง  
(2) ห้ำมผู้รับทุนใช้โลโก้ของ สสส. ส ำหรับกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมใดๆ ของผู้รับทุนที่ไม่อยู่ใน

ขอบเขตกำรท ำงำนในโครงกำรของ สสส. 

 
ภำพที่ 12 : สรุปข้อก ำหนดและวิธีกำรใช้งำนโลโก้ของ สสส. 

(ข) เงื่อนไขกำรใช้โลโก้ของ สสส.  
 ผู้รับทุนพึงหลีกเลี่ยงหรือใช้ควำมระมัดระวังในกำรใช้โลโก้ของ สสส. ในงำนสื่อสำร                     

ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง โดยเฉพำะ 3 เรื่องส ำคัญดังต่อไปนี้  
(1) งำนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือส่งผลกระทบทำงกำรเมือง กำรผลักดัน

นโยบำย และควำมไม่เป็นกลำงทำงกำรเมือง  
(2) งำนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือส่งผลกระทบต่อศำสนำ ควำมเชื่อในทำง

ศำสนำ หรืออำจขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 
(3) งำนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือส่งผลกระทบต่อนโยบำยหรือควำมมั่นคง

ของประเทศหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

 ในกรณีจ ำเป็นต้องใช้โลโก้ของ สสส. ในงำนสื่อสำรที่อำจมีลักษณะตำม (1) ถึง (3)             
ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือขออนุญำตจำก สสส. โดยระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นให้ชัดเจน และต้องได้รับหนังสืออนุญำต
จำก สสส. ก่อน จึงจะใช้โลโก้ของ สสส. สื่อสำรในงำนนั้น  
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 ผู้รับทุนสำมำรถ download คู่มือเกี่ยวกับกำรใช้โลโก้ของ สสส. และแบบโลโก้ของ 
สสส. ได้ที่เว็บไซต์ของ สสส. จำกเมนูด้ำนบน “เพ่ือนภำคี” และเลือกเมนู “คู่มือภำคี” หรือสืบค้นจำกลิ้ง 
http://www.thaihealth.or.th/partnership/categories/4/1/83 - คู่มือภำค.ีhtml   

2.4.5 กำรใช้ผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของโครงกำร46  
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำของ สสส. ยึดตำมหลักกำรสำกล

ประกอบไปด้วยกำรสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำ (Creation) กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ (Protection) 
กำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ (Utilization) และกำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้สิทธิ (Enforcement)  

ดังนั้น ผู้รับทุนต้องใช้ผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของโครงกำร                            
เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรเท่ำนั้น และหำกผู้รับทุน
ประสงค์จะน ำผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ดังกล่ำวไปใช้ในกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมอย่ำง อ่ืน                             
ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

(1) กรณีท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ให้ท ำหนังสือแจ้งให้ สสส. ทรำบ 
(2) กรณีท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกำรของตนเอง ให้ท ำหนังสือขออนุญำตจำก สสส. ก่อน 
(3) กรณีที่น ำไปใช้ประโยชน์ในทำงกำรค้ำหรือกำรแสวงหำก ำไร หรือน ำไปใช้ประโยชน์

ภำยหลังโครงกำรสิ้นสุดลงแล้ว ให้ด ำเนินกำรขออนุญำตและท ำควำมตกลงกัน สสส. ตำมข้อบังคับกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ พ.ศ. 2559 

 ผู้รับทุนอำจประสำนงำนผ่ำนส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. หรือประสำนไปยังส ำนักวิชำกำรและ
นวัตกรรมหรือศูนย์บริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำของ สสส. ผ่ำนเว็บไซต์ https://ip.thaihealth.or.th/ และ 
อีเมล ipcenter@thaihealth.or.th 

2.4.6 กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงกำร 
(1) ผู้รับทุนต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “เพียงเท่ำที่จ ำเป็น”                       

ตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำร และต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
อย่ำงเคร่งครัด 

(2) ผู้รับทุนต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่ำนั้น 
และต้อง “ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่ำงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล”47

เว้นแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ                 
หำกจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับทุนต้องแจ้งและ                       
ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน โดยผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรบันทึกควำมยินยอมไว้                           
เป็นหลักฐำน 

(3) หำกผู้รับทุนจ ำเป็นต้อง “เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืน” ไม่ใช่เก็บจำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผู้รับทุนต้องแจ้งเหตุผลควำมจ ำเป็นนั้นให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบและ
ต้องขอควำมยินยอมในเวลำไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเริ่มด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

                                                           
46 ศึกษำเพิ่มเติมจำกคูม่ือกำรบรหิำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปญัญำของ สสส. 
47 ศึกษำตัวอย่ำงแบบแจ้งวัตถุประสงค์และขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสำรภำคผนวก 16 

http://www.thaihealth.or.th/partnership/categories/4/1/83
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(4) ผู้รับทุนต้องก ำกับดูแลไม่ให้บุคลำกรของโครงกำรหรือผู้เกี่ยวข้องน ำข้อมูลส่วนบุคคล            
ไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือท ำให้ปรำกฏในลักษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้                
ขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำม
ยินยอมตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(5) ผู้รับทุนต้องก ำหนดมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่ำงเหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                  
โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

(6) ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บ
หรือหมดควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอหรือเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนควำมยินยอม เว้นแต่กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(7) ผู้รับทุนต้องจัดช่องทำงให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล “สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้อง”
ของข้อมูลส่วนบุคคลและ “สำมำรถใช้สิทธิ” ในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้  

(7.1) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ “เพิกถอนควำมยินยอม” ในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้แก่ผู้รับทุนได้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(7.2) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำร “เข้ำถึง” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 
และอำจขอให้ผู้รับทุนท ำส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้แก่ตนเอง รวมถึงขอให้เปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ควำมยินยอมได้ 

(7.3) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” ข้อมูลส่วนบุคคล               
ของตนเองให้ถูกต้อง หรือขอให้ “เพ่ิมเติม” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้สมบูรณไ์ด ้

(7.4) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้รับทุน “ลบ” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
ด้วยเหตุบำงประกำรได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(7.5) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ “จ ำกัดกำรใช้” ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนเองด้วยเหตุบำงประกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(7.6) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ “คัดค้ำนกำรประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนเองด้วยเหตุบำงประกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(8) หำกผู้รับทุนมอบหมำยให้บุคคลภำยนอกเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับทุนต้อง
จัดให้มี “ข้อตกลง”48 ระหว่ำงผู้รับทุนกับผู้ประมวลผลข้อมูล เพ่ือก ำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ผู้รับทุนก ำหนด และ  
ผู้รับทุนต้องควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ เป็นไป                   
ตำมกฎหมำยและข้อตกลงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด  

 

 

 

                                                           
48 ศึกษำตัวอย่ำงแบบข้อตกลงกำรประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสำรผนวก 17 
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2.5 กำรจัดหำพัสดุและบริหำรพัสดุของโครงกำร 

2.5.1 กำรจัดหำพัสดุ 
ผู้รับทุนที่เป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุและบริหำรพัสดุของ

โครงกำรตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  2560 ตลอดจนกฎระเบียบหรือ
แนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เว้นแต่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงำนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ท ำควำมตกลงกับ สสส. ให้ชัดเจนว่ำจะใช้วิ ธีกำรจัดหำพัสดุและ                  
บริหำรพัสดุของโครงกำรตำมคู่มือฉบับนี้หรือจะถือปฏิบัติตำมกฎระเบียบของผู้รับทุน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุนตกลงจะถือปฏิบัติตำมคู่มือฉบับนี้ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยเคร่งครัด 

 (ก) วิธีกำรจัดหำพัสดุ 
 กำรเลือกวิธีกำรจัดหำพัสดุในแต่ละครั้ง/รำยกำร ให้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) กำรจัดหำพัสดุที่มีวงเงินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงหรือรำยกำรพัสดุในแต่ละครั้ ง           
ไม่เกิน 500,000 บำท ให้ผู้รับทุนด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงโดยวิธีกำร ดังต่อไปนี้  

 (1.1)  วิธีกำรเจำะจงผู้ประกอบกำร 
 (1.2)  วิธีประกำศเชิญชวนผู้ประกอบกำรทั่วไป  

(2) กำรจัดหำพัสดุที่มีวงเงินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงหรือรำยกำรพัสดุในแต่ละครั้ ง           
เกินกว่ำ 500,000 บำท ให้ผู้รับทุนด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงโดยวิธีกำร ดังต่อไปนี้ 

 (2.1) วิธีกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำร 
 (2.2)  วิธีประกำศเชิญชวนผู้ประกอบกำรทั่วไป  

 (ข) ขั้นตอนด ำเนินกำรส ำหรับกำรจัดหำพัสดุในแต่ละวิธี  
 (1) วิธีเจำะจงผู้ประกอบกำร ได้แก่ กำรที่ผู้รับทุนเชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มี

คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้เข้ำยื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำ โดยจะ
ด ำเนินกำรวิธีกำรนี้ได้ต่อเมื่อเข้ำเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง  

ล ำดับ รำยละเอียดงำน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และก ำหนดรำคำกลำง TOR ผู้ขอซื้อ/จ้ำง 
2 จัดท ำบันทึกกำรขอซื้อ/จ้ำงเสนอผู้รับทุนเพ่ือพิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งกรรมกำรจัดหำและกรรมกำรตรวจรับ 
ดังนี้ 
(1) กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบำท ให้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ

หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนอย่ำงน้อย 1 คน   
(2) กรณีวงเงินเกิน 1 แสนบำท ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำง

น้อย 3 คน 

PR (ส่วน 1) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 
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ล ำดับ รำยละเอียดงำน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

3 ท ำหนังสือเชิญผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้มำยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ำมำเจรจำ
ต่อรองรำคำ 

หนังสือเชิญ เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม 
กำรจัดหำ 

4 (1) พิจำรณำข้อเสนอของผู้ประกอบกำร ดังนี้ 
1) คุณสมบัติผู้ประกอบกำรต้องตรงตำม TOR 
2) คุณสมบัติสินค้ำหรือบริกำรตรงตำมเง่ือนไขใน TOR 
3) รำคำที่เสนอเหมำะสมและไม่เกินรำคำกลำง  

(2) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมควำมเห็น เสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

รำยงำนผล  
 

เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม 
กำรจัดหำ 

5 จัดท ำบันทึกสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมร่ำงประกำศชื่อ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก เสนอผู้รับทุนเพ่ือพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ  

PR (ส่วน 2) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

6 (1) เผยแพร่ประกำศผลผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก          
โดยให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้รับทุน 
และลงประกำศบนเว็บไซต์ของผู้รับทุน (ถ้ำมี)   

(2) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำทรำบ       
โดยอำจจัดท ำเป็นหนังสือหรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) พร้อมแนบประกำศผลฯ  

ประกำศผล เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

7 จัดท ำสัญญำเสนอผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

8 จัดให้ผู้ประกอบกำรรับสัญญำเพ่ือลงนำมและติดอำกรแสตมป์
หรือตีตรำสำรให้เรียบร้อย 

สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

9 เก็บรักษำสัญญำไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ และ
ผู้ประกอบกำร 

 (2) วิธีคัดเลือกผู้ประกอบกำร ได้แก่ กำรที่ผู้รับทุนเชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรที่มี
คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่ำ 3 รำย เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้ประกอบกำรที่มี
คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดน้อยกว่ำสำมรำย ให้เชิญชวนผู้ประกอบกำรเท่ำท่ีมีอยู่ทั้งหมด   

ล ำดับ รำยละเอียดงำน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และก ำหนดรำคำกลำง TOR ผู้ขอซื้อ/จ้ำง 
2 จัดท ำบันทึกกำรขอซื้อ/จ้ำงเสนอผู้รับทุนเพ่ือพิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำและคณะกรรมกำร
ตรวจรับ โดยให้แต่งตั้งอย่ำงน้อยคณะละ 3 คน 

PR (ส่วน 1) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 
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ล ำดับ รำยละเอียดงำน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

3 ท ำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนด “ไม่น้อยกว่ำ 3 รำย” ให้มำยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ำมำ
เจรจำต่อรองรำคำ 
หมำยเหตุ :  
(1) กรณีที่มีผู้ประกอบกำรน้อยกว่ำสำมรำย ให้มีหนังสือเชิญ

ผู้ประกอบกำรเท่ำท่ีมีอยู่ทั้งหมด 
(2) กรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องชี้แจงรำยละเอียดของ TOR 

เพ่ิมเติม ให้ก ำหนดวันชี้แจงให้ผู้ประกอบกำรทรำบโดย
ชัดเจน  

หนังสือเชิญ เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม 
กำรจัดหำ 

4 (1) พิจำรณำข้อเสนอของผู้ประกอบกำร ดังนี้ 
1) คุณสมบัติผู้ประกอบกำรต้องตรงตำม TOR 
2) คุณสมบัติสินค้ำหรือบริกำรตรงตำมเง่ือนไขใน TOR 
3) รำคำที่เสนอเหมำะสมและไม่เกินรำคำกลำง  

(2) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมควำมเห็น เสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

รำยงำนผล  
 

เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม 
กำรจัดหำ 

5 จัดท ำบันทึกสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมร่ำงประกำศชื่อ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก เสนอผู้รับทุนเพ่ือพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ 

PR (ส่วน 2) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

6 (1) เผยแพร่ประกำศผลผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก             
โดยให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้รับทุน
และลงประกำศบนเว็บไซต์ของผู้รับทุน (ถ้ำมี)   

(2) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำทุกรำย
ทรำบ โดยอำจจัดท ำเป็นหนังสือหรือทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (email) พร้อมแนบประกำศผลฯ  

ประกำศผล เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

7 จัดท ำสัญญำเสนอผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

8 จัดให้ผู้ประกอบกำรรับสัญญำเพ่ือลงนำมและติดอำกรแสตมป์
หรือตีตรำสำรให้เรียบร้อย 

สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

9 เก็บรักษำสัญญำไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ /
ผู้ประกอบกำร 
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 (3) วิธีประกำศเชิญชวนผู้ประกอบกำรทั่วไป  ได้แก่ กำรที่ผู้รับทุนเชิญชวน
ผู้ประกอบกำรทั่วไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดให้เข้ำยื่นข้อเสนอ   

ล ำดับ รำยละเอียดงำน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และก ำหนดรำคำกลำง TOR ผู้ขอซื้อ/จ้ำง 
2 จัดท ำบันทึกกำรขอซื้อ/จ้ำงเสนอผู้รับทุนเพ่ือพิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งกรรมกำรจัดหำและกรรมกำรตรวจรับ 
ดังนี้ 
(1)  กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบำท ให้มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ
หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนอย่ำงน้อย 1 คน   
(2)  กรณีวงเงินเกิน 1 แสนบำท ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอย่ำง
น้อย 3 คน 

PR (ส่วน 1) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

3 เผยแพร่ประกำศและขอบเขตของงำน (TOR) โดยให้ปิดประกำศ
โดยเปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้รับทุน และลงประกำศบน
เว็บไซต์ของผู้รับทุน (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำดังนี้   
(1) ไม่เกิน 5 แสนบำท ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
(2) เกิน 5 แสนบำท - 5 ล้ำนบำท ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 
(3) เกิน 5 ล้ำนบำท – 10 ล้ำนบำท ไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร 
(4) เกิน 10 ล้ำนบำทข้ึนไป ไม่น้อยกว่ำ 10 วันท ำกำร 

ประกำศเชิญ
ชวน 

เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

4 (1) พิจำรณำข้อเสนอของผู้ประกอบกำร ดังนี้ 
1) คุณสมบัติผู้ประกอบกำรต้องตรงตำม TOR 
2) คุณสมบัติสินค้ำหรือบริกำรตรงตำมเง่ือนไขใน TOR 
3) รำคำที่เสนอเหมำะสมและไม่เกินรำคำกลำง  

(2) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมควำมเห็น เสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

รำยงำนผล  
 

เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรม 
กำรจัดหำ 

5 จัดท ำบันทึกสรุปผลกำรพิจำรณำ พร้อมร่ำงประกำศชื่อ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก เสนอผู้รับทุนเพ่ือพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ  

PR (ส่วน 2) เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

6 (1) เผยแพร่ประกำศผลผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก                 
โดยให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้รับทุน
และลงประกำศบนเว็บไซต์ของผู้รับทุน (ถ้ำมี)   

(2) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำทุกรำย
ทรำบ โดยอำจจัดท ำเป็นหนังสือหรือทำงจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) พร้อมแนบประกำศผลฯ  

ประกำศผล เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

7 จัดท ำสัญญำเสนอผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 

8 จัดให้ผู้ประกอบกำรรับสัญญำเพ่ือลงนำมและติดอำกรแสตมป์
หรือตีตรำสำรให้เรียบร้อย 

สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ 
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ล ำดับ รำยละเอียดงำน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

12 เก็บรักษำสัญญำไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ สัญญำ เจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อ และ
ผู้ประกอบกำร 

2.5.2 กำรตรวจรับพัสดุ 
ให้กรรมกำรตรวจรับพัสดุ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้ รับทุนหรือสถำนที่ อ่ืนซึ่งก ำหนดไว้ในสัญญำ                 

เว้นแต่กรณีท่ีไม่มีกำรระบุไว้ในสัญญำ ให้ตรวจรับพัสดุ ณ สถำนที่ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้รับทุน  
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนสัญญำ และหำกจ ำเป็นต้องทดลองหรือตรวจสอบทำง

เทคนิคหรือทำงวิทยำศำสตร์ จะเชิญผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมำให้ค ำปรึกษำ หรือ                      
ส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถำนที่ของผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นก็ได้  ในกรณีจ ำเป็นที่                 
ไม่สำมำรถตรวจนับเป็นจ ำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตำมหลักวิชำกำรสถิติ 

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงน ำพัสดุมำส่งและให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้น
ภำยใน 5 วันท ำกำร หรือโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจสอบและเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง
ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงน ำพัสดุนั้นมำส่ง แล้วมอบแก่เจ้ำหน้ำที่พร้อมกับ
ท ำใบตรวจรับ โดยลงชื่อเป็นหลักฐำนอย่ำงน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง 1 ฉบับ และเจ้ำหน้ำที่ 1 
ฉบับ เพื่อด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินและรำยงำนให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรทรำบ  

ในกรณีที่เห็นว่ำพัสดุที่ส่งมอบ มีรำยละเอียดไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อตกลงหรือ
ข้อตกลงให้รำยงำนให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเพ่ือทรำบและสั่งกำรต่อไป 

(5) ในกรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ ำนวน หรือส่งมอบครบ
จ ำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้ำข้อตกลงหรือข้อตกลงมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพำะจ ำนวนที่
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตำมข้อ (4) และให้รีบรำยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำรเพ่ือแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ ำงทรำบ
ภำยใน 3 วันท ำกำร นับถัดจำกวันตรวจพบ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้รับทุนที่จะปรับผู้ขำยหรือ  ผู้รับจ้ำงในจ ำนวนที่
ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(6) กำรตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้ำขำดส่วนประกอบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สำมำรถใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น ฉะนั้น ให้รีบ
รำยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อแจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับถัดจำกวันที่ตรวจพบ 

(7) ถ้ำกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท ำควำมเห็นแย้งไว้ ให้เสนอรำยงำน
ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรพิจำรณำสั่งกำร และถ้ำผู้รับผิดชอบโครงกำรสั่งกำรให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงให้ด ำเนินกำร
ตำมข้อ (4) หรือข้อ (5) แล้วแต่กรณี 
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2.5.3 กำรควบคุมและดูแลรักษำพัสดุ 
(ก) กำรควบคุมดูแลครุภัณฑ์ (ตำมเกณฑ์และต่ ำกว่ำเกณฑ์) 

เมื่อผู้รับทุนได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงครุภัณฑ์มำแล้วให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) กำรจัดท ำทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดท ำทะเบียนครุภัณฑ์เพ่ือใช้เป็น
ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ โดยในแต่ละรำยกำรให้ถ่ำยส ำเนำใบส่งของ หรือใบก ำกับภำษี หรือใบเสร็จรับเงิน                      
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) พร้อมระบุวันที่รับครุภัณฑ์ชิ้นนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ทะเบียนครุภัณฑ์ควรประกอบด้วยข้อมูล
ส ำคัญ ได้แก่ ล ำดับที่ รหัสครุภัณฑ์ (ที่ก ำหนดขึ้นเป็นตัวเลขเพ่ือใช้ในกำรควบคุม และจัดท ำป้ำยตัวเลขติดที่
ครุภัณฑ์นั้นๆ เพ่ือสะดวกในกำรตรวจสอบ) จ ำนวน รำยละเอียดของครุภัณฑ์ วันที่ได้มำ เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง 
น ำมำจำกใบส ำคัญจ่ำย รำคำทุนหรือรำคำที่ซื้อมำ สถำนที่ตั้ง (กรณีส่งมอบครุภัณฑ์นั้นให้หน่วยงำนอื่นเป็นผู้ใช้
ประโยชน์ต้องจัดท ำหนังสือส่งมอบกำรดูแลรักษำเป็นหลักฐำน) และเก็บส ำเนำหลักฐำนใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ำกับภำษีที่ใช้ประกอบประกอบกำรบันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑ์แนบไว้กับตัวทะเบียนด้วย  

(2) กำรออกหมำยเลขรหัสครุภัณฑ์ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุตรวจสอบใบส ำคัญจ่ำย 
(Payment Voucher) จำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินว่ำ เป็นกำรจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ และหำกพบว่ำเป็นกำรซื้อ
ครุภัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจรับพัสดุนั้นเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุบันทึกรำยกำรดังกล่ำวลงใน
ทะเบียนครุภัณฑ์ และออกหมำยเลขรหัสครุภัณฑ์  

(3) กำรติดหมำยเลขรหัสครุภัณฑ์ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุติดแถบหมำยเลขรหัสครุภัณฑ์
ในต ำแหน่งที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้โดยง่ำย 

(4) กำรดูแลรักษำครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้องก ำกับดูแลให้มีกำรดูแล
รักษำครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถำนที่ปลอดภัยและต้องควบคุมดูแลกำรใช้งำนครุภัณฑ์ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ
อยู่ภำยในวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมถึงต้องบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ 
และในกรณีที่ตรวจพบว่ำครุภัณฑ์เกิดช ำรุดเสียหำย ให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีดังเดิม ทั้งนี้ ถ้ำ
ควำมช ำรุดหรือเสื่อมสภำพเกิดจำกกำรใช้งำนตำมปกติ ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยจำกงบบริหำรจัดกำรของโครงกำร แต่
ถ้ำครุภัณฑ์สูญหำยหรือช ำรุดเสียหำยจำกกำรกระท ำละเมิดของผู้หนึ่งผู้ใด ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรด ำเนินกำร
ให้ผู้กระท ำละเมิดชดใช้ค่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ให้กลับคืนสภำพพร้อมใช้งำน
ตำมปกติโดยเรียกค่ำใช้จ่ำยจำกผู้กระท ำละเมิดนั้น แล้วแต่กรณี 

(5) กำรตรวจนับครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจนับครุภัณฑ์
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจนับรำยกำรครุภัณฑ์ทั้งหมดว่ำถูกต้องครบถ้วนตำมทะเบียนครุภัณฑ์หรือไม่ 
พร้อมทั้งให้ระบุสภำพปัจจุบันของครุภัณฑ์แต่ละรำยกำรว่ำยังอยู่ ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติหรือไม่ 
โดยอำจมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่งหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจนับพัสดุก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อกำรตรวจนับ
ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ให้เสนอผู้รับผิดชอบโครงกำรรับทรำบหรือพิจำรณำสั่งกำรกรณีตรวจพบครุภัณฑ์ช ำรุด
เสียหำยตำมข้อ 4) 

(6) กำรรำยงำน สสส. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ต้องบันทึกรำยกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใน
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละงวด และต้องจัดส่งทะเบียนครุภัณฑ์ พร้อมหลักฐำนกำรสั่งซื้อ/จ้ำงครุภัณฑ์
ให้แก่ สสส. พร้อมกับกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวดด้วย และเมื่อสิ้นสุดโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้อง
จัดส่งทะเบียนครุภัณฑ์ให้แก่ สสส. พร้อมกับส่งคืนครุภัณฑ์ตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้  



- 46 - 

(ข) กำรควบคุมดูแลวัสดุ 
กรณีท่ีผู้รับทุนได้จัดท ำคลังวัสดุของโครงกำร ให้ผู้รับทุนด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) กำรจัดท ำทะเบียนวัสดุ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดท ำทะเบียนวัสดุเพ่ือใช้เป็นทะเบียน
ควบคุมดูแลกำรเบิกจ่ำยวัสดุ  โดยให้จัดท ำเป็นทะเบียนควบคุม (Stock Card) ทั้ งนี้  ทะเบียนวัสดุ                           
ควรประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ ชื่อ ชนิด ขนำด และหน่วยนับของวัสดุ สถำนที่เก็บ วันที่ได้มำ ผู้ขำย  
รำคำต่อหน่วย จ ำนวนที่ได้รับ จ ำนวนที่จ่ำยออก และจ ำนวนคงเหลือ 

(2) กำรลงทะเบียนวัสดุ ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุตรวจสอบใบส ำคัญจ่ำย (Payment 
Voucher) จำกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินว่ำเป็นกำรจัดซื้อวัสดุหรือไม่ และหำกพบว่ำเป็นกำรซื้อวัสดุ และผู้เกี่ยวข้องได้
ตรวจรับวัสดุนั้นแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุบันทึกรำยกำรและจ ำนวนวัสดุดังกล่ำวลงในทะเบียนวัสดุ (พน.4)   

(3) กำรเบิกจ่ำยวัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้องก ำกับดูแลให้มีกำรเก็บรักษำวัสดุ
ในสถำนที่ปลอดภัยและต้องควบคุมดูแลกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปอย่ำงประหยัดและรัดกุม ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ต้องจัดให้มีหลักฐำนกำรเบิกวัสดุที่ได้รับอนุมัติจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนกำรเบิกจ่ำยวัสดุทุกครั้ง 

(4) กำรตรวจนับวัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องจัดให้มีกำรส ำรวจและ ตรวจนับวัสดุ
เป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือตรวจนับรำยกำรวัสดุทั้งหมดว่ำถูกต้องครบถ้วนตำมทะเบียนวัสดุหรือไม่ โดยอำจ
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่คนใดคนหนึ่งหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจนับวัสดุก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อกำรตรวจนับวัสดุแล้ว
เสร็จ ให้เสนอผู้รับผิดชอบโครงกำรรับทรำบหรือพิจำรณำสั่งกำรกรณีที่ตรวจพบว่ำวัสดุเกิดช ำรุดเสียหำยหรือ
สูญหำยจำกกำรกระท ำละเมิดของผู้หนึ่งผู้ใดให้ผู้รับผิดชอบ โครงกำรด ำเนินกำรให้ผู้กระท ำละเมิดชดใช้
ค่ำเสียหำย  

(5) กำรรำยงำน สสส. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ต้องบันทึกรำยกำรจัดซื้อวัสดุไว้ใน
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละงวด และต้องจัดส่งทะเบียนวัสดุให้แก่ สสส. พร้อมกับกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละ
งวดด้วย และเมื่อสิ้นสุดโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้องจัดส่งทะเบียนวัสดุให้แก่ สสส. พร้อมกับส่งคืน
วัสดุตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้  

2.5.4 กำรส่งคืนหรือจ ำหน่ำยพัสดุเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
เมื่อสิ้นสุดโครงกำรไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ให้ผู้รับทุนเสนอ ขอควำมเห็นชอบจำกส ำนัก/ฝ่ำยของ 

สสส. ในกำรก ำหนดวิธีด ำเนินกำรกับพัสดุ ดังนี้ 

(1) วิธีกำรขำย ให้ด ำเนินกำรขำยโดยวิธีทอดตลำดก่อน แต่ถ้ำขำยโดยวิธีทอดตลำดแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้น ำวิธีที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรซื้อมำใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้   

(1.1) กำรขำยพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรำคำซื้อหรือได้มำรวมกันไม่เกิน 5000,000  บำท                
จะขำยโดยวิธีเฉพำะเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำกันก็ได้   

(1.2) กำรขำยให้แก่หน่วยงำนของ รัฐหรือองค์กำรสถำนสำธำรณกุศลตำม                
มำตรำ 47 (7) แห่งประมวลรัษฎำกร จะขำยโดยวิธีกำรเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำกันก็ได้  

(1.3) กำรขำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ของโครงกำรที่โครงกำรมอบให้ใช้งำนในหน้ำที่ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจำกหน้ำที่หรือ เมื่ออุปกรณ์ดังกล่ำวหมด                    
ค่ำเสื่อมหรือพ้นระยะเวลำกำรใช้งำนแล้ว ให้ขำยให้แก่บุคคลนั้นโดยวิธีเฉพำะเจำะจงโดยกำรเจรจำตกลงรำคำ
กันก็ได้  



- 47 - 

กำรขำยโดยวิธีทอดตลำด ให้ถือปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์             
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยประเมินรำคำทรัพย์สินก่อนกำรประกำศขำยทอดตลำด   

ในกรณีที่เป็นพัสดุที่มีกำรจ ำหน่ำยเป็นกำรทั่วไป ให้พิจำรณำรำคำที่ซื้อขำยกันตำมปกติ
ในท้องตลำด หรือรำคำท้องถิ่นของสภำพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลำที่จะท ำกำรขำย และควรมีกำร
เปรียบเทียบรำคำตำมควำมเหมำะสม   

กรณีที่เป็นพัสดุ ที่ไม่มีกำรจ ำหน่ำยทั่วไป ให้พิจำรณำรำคำตำมลักษณะ ประเภท  ชนิด
ของพัสดุ และอำยุกำรใช้งำน รวมทั้งสภำพและสถำนที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ฝ่ำย
ของ สสส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำคำประเมินดังกล่ำวโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. จะจ้ำง
ผู้ประกอบกำรที่ให้บริกำรขำยทอดตลำดเป็นผู้ด ำเนินกำรก็ได้ 

ทั้งนี้ ขั้นตอนกำรขำยให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
(1) ให้ผู้รับทุนประสำนกับ สสส. โดยผ่ำนส ำนักที่รับผิดชอบดูแลโครงกำรนั้น         

เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือประเมินสภำพและตรวจสอบรำคำคงเหลือของพัสดุก่อนด ำเนินกำร
ขำย ทั้งนี้ ควรก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเป็นประธำนกรรมกำร นักวิชำกำรหรือผู้แทน สสส. และ
เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำร เป็นกรรมกำร 

(2) ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขำยและจัดท ำบันทึกให้ชัดเจนว่ำขำยให้กับใคร 
รำคำเท่ำไร พร้อมเหตุผลประกอบ และให้น ำเงินที่ได้จำกกำรขำยเข้ำบัญชีรับเงินสนับสนุน โครงกำร  

(3) ผู้รับทุนต้องจัดท ำบันทึกกำรจ ำหน่ำยพัสดุส่งมำพร้อมกับเรื่องขอปิดโครงกำรหรือ
ยุติโครงกำรหรือยกเลิกโครงกำร พร้อมทั้งให้โอนเงินที่ได้จำกกำรขำยนั้นคืน สสส.  

(2) วิธีกำรโอน ให้ด ำเนินกำรโอนให้กับโครงกำรอ่ืนตำมที่ได้รับกำรอนุมัติจำก สสส .หรือ    
ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือพัสดุนั้นไม่มีมูลค่ำทำงบัญชีหรือไม่คุ้มค่ำกับกำรบ ำรุงรักษำหรือไม่เหมำะสมกับกำรใช้
งำนของ สสส. แล้ว จะขออนุมัติจำก สสส. เพ่ือโอนให้แก่ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรสำธำรณกุศลตำมมำตรำ 47 
(7) แห่งประมวลรัษฎำกร ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้  

(2.1)  จัดท ำบันทึกกำรขอโอนพัสดุโครงกำรพร้อมแนบทะเบียนคุมพัสดุ มำยัง สสส. 
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรขอโอน  

(2.2) เมื่อได้รับอนุมัติกำรโอนแล้ว ให้ด ำเนินกำรโอนให้แก่โครงกำรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน
ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำก สสส. โดยให้จัดท ำหลักฐำนกำรส่งมอบพร้อมถ่ำยภำพไว้เป็นหลักฐำน  

(2.3) ให้ผู้รับทุนส่งมอบหลักฐำนกำรโอนมำยัง สสส. พร้อมกับกำรปิดโครงกำรหรือ               
ยุติโครงกำรหรือยกเลิกโครงกำร เพ่ือให้ส ำนักท่ีรับผิดชอบส่งฝ่ำยอ ำนวยกำรตรวจสอบต่อไป   

(3) กำรส่งคืน  สสส.  ในกรณีที่ผู้ รับทุนและส ำนักที่ รับผิดชอบพิจำรณำแนวทำง                   
กำรจัดกำรครุภัณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วเห็นว่ำไม่มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม ให้ผู้รับทุนจัดท ำบันทึก
ขอส่งคืนครุภัณฑ์โครงกำรพร้อมแนบทะเบียนคุมครุภัณฑ์มำยังผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ฝ่ำยของ สสส. เพ่ือพิจำรณำ
ตรวจสอบและเสนอผู้จัดกำรพิจำรณำอนุมัติ ให้รับคืนจำกผู้รับทุนก่อนส่งมอบให้แก่ฝ่ำยอ ำนวยกำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรรับคืนและออกหลักฐำนกำรรับคืนให้แก่ผู้รับทุนเป็นหลักฐำนรองรับกำรตรวจสอบต่อไป  
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2.6 กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของโครงกำร 
 โครงกำรที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก สสส. จะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของโครงกำรตำมหลักกำร
ทำงบัญชี เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้แทน สสส. และผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบถึงสถำนะทำงกำรเงินของโครงกำร
และรำยกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงินของโครงกำร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของโครงกำร สสส. ให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเสนอโครงกำร สสส. ได้จัดท ำ “ระบบบันทึกรับ–จ่ำย” เพ่ือสนับสนุน                       
กำรบันทึกข้อมูลรำยกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงินของโครงกำร โดยได้ออกแบบให้เหมำะสมและรองรับกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรเงินของโครงกำรที่ผู้รับทุนต้องจัดส่งให้แก่ สสส. เพ่ือประกอบกำรเบิกเงินในแต่ละงวดได้                       
อย่ำงถูกต้อง โดยระบบดังกล่ำวจะแบ่งระบบกำรใช้งำนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

(1) ระบบทั่วไป : เป็นขั้นตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบบันทึกรับ–จ่ำย โดยได้ก ำหนดให้ผู้รับทุน                  
กรอกข้อมูลโครงกำร คือ กรอกข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนระบบ กรอกทะเบียนสมุดบัญชีธนำคำร กรอกทะเบียน
รหัสหมวดหมู่ยุทธศำสตร์ กรอกทะเบียนคุมโครงกำรย่อย (ถ้ำมี) และกรอกทะเบียนคุมผู้ยืมเงินทดรองจ่ำย  

(2) ระบบกำรบันทึกข้อมูลทำงกำรเงิน : เป็นขั้นตอนกำรบันทึกรำยกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน
ของโครงกำร โดยจะแบ่งออกเป็น 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webportal.thaihealth.or.th/
http://project.thaihealth.or.th/FinApp


- 49 - 

2.7 กำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
 กำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร เป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะช่วยในกำรบริหำรจัดกำรและ
ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำรต่ำงๆ ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร ฉะนั้น ผู้รับทุนทุกโครงกำร มีหน้ำที่ต้องจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมระยะเวลำ                   
ที่ก ำหนดในเอกสำรงวดงำนงวดเงินที่แนบท้ำยข้อตกลงด ำเนินงำน 

 เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลงำนของโครงกำร สสส.                 
ได้จัดท ำ “ระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ” (e-report) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนให้ผู้รับทุน
สำมำรถจัดท ำและส่งสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลงำนของโครงกำรที่ต้องจัดส่งให้แก่ สสส.                              
เพ่ือประกอบกำรเบิกเงินในแต่ละงวดได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม โดยผู้รับทุนมีหน้ำที่ กรอกข้อมูลและบันทึก
ควำมก้ำวหน้ำในระบบตำมหัวข้อที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดงวดงำนงวดเงินตำมข้อตกลง ทั้งนี้ กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร สำมำรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้ 3 ระบบ ดังนี้  

(1) ระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรด ำเนินงำน                 
ที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงด ำเนินงำน เป็นระบบที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้รับทุนสำมำรถ “จัดท ำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร” เพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด (ส.1) รวมทั้งยังช่วยให้
ผู้รับทุนสำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรปิดโครงกำร (ส.2) โดยข้อมูลใน
ระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำจะอิงข้อมูลตำมระบบ e-Proposal ในหัวข้อที่ผู้รับทุนกรอกไว้ทุกหัวข้อ   

(2) ระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (Digital Object Library : DOL) ส ำหรับอัพโหลดผลงำนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนในลักษณะที่เป็น “สื่อพร้อมใช้” เช่น คู่มือ หนังสือ รูปภำพ แผ่นพับ ผลงำนวิจัย คลิป
เสียง คลิป VDO เป็นต้น เ พ่ือเป็นหลักฐำนประกอบใช้แนบในระบบรำยงำนควำมก้ ำวหน้ำ  หรือ                           
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล/ผลงำน ให้แก่ภำคีเครือข่ำยและผู้ที่สนใจน ำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องอัพโหลดสื่อที่
เป็นผลงำนลงในระบบ DOL ก่อน หลังจำกนั้นให้ผู้รับทุนท ำกำรคัดลอก Link URL ของสื่อนั้นจำกระบบ DOL 
ไปแนบในระบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในหัวข้อ “กำรแนบไฟล์สื่อ” 

(3) ระบบ I AM ส ำหรับรวบรวมข้อมูลจำกโครงกำรรับทุน เช่น ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญ ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ พ้ืนที่ด ำเนินกำร เป็นต้น จำกผู้รับทุนทั่วประเทศมำแสดงผลเป็นแผนที่ ที่ตั้งขององค์กร/เครือข่ำย                   
ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ และที่อยู่ของผู้เชี่ยวชำญในประเด็นต่ำงๆ เพ่ือช่วยให้ภำคีเครือข่ำยหรือบุคคลที่สนใจ
สำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงละเอียดมำกข้ึน  

 ผู้ รั บทุนสำมำรถเข้ ำ ใช้ งำนและสำมำรถดำวน์ โหลดคู่ มื อ ใช้ งำนของทั้ งสำมระบบได้ ที่  
https://webportal.thaihealth.or.th 
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2.8 กำรขยำยระยะเวลำโครงกำร 
 2.8.1 ในกรณีที่ผู้รับทุนพบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร หรือมีเหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืนที่
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงได้  ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือ
ขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรไปยัง สสส. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำรนั้น49 ทั้งนี้ สสส. ขอสงวนสิทธิ์
พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นและเหมำะสม  

 2.8.2 เมื่อผู้มีอ ำนำจของ สสส. ได้อนุมัติให้ขยำยระยะเวลำโครงกำรแล้ว สสส. จะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับทุนทรำบ พร้อมกับจัดส่งแบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง50 เพ่ือขยำยระยะเวลำโครงกำรให้ผู้รับทุน
พิจำรณำลงนำม 

 2.8.3 เมื่อผู้รับทุนลงนำมในแบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับไปยัง สสส.        
เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบโครงกำรต่อไป 

ข้อแนะน ำ 
 ผู้รับทุนควรท ำหนังสือขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรไปยัง สสส. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร                   
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เพ่ือให้ สสส. สำมำรถพิจำรณำอนุมัติและจัดท ำบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงเพ่ือขยำย
ระยะเวลำโครงกำรนั้นแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร  

ข้อห้ำม 
 เมื่อระยะเวลำโครงกำรสิ้นสุดลงแล้ว ห้ำมผู้รับทุนเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรจนกว่ำจะได้รับอนุมัติให้
ขยำยระยะเวลำโครงกำร เว้นแต่จะได้รับหนังสือยืนยันจำก สสส. ให้ด ำเนินโครงกำรต่อไปได้ในระหว่ำง                       
กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำโครงกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 ศึกษำตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติขยำยระยะเวลำโครงกำรในเอกสำรภำคผนวก 18 
50 ศึกษำแบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ตกลงในเอกสำรผนวก 19 
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2.9 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำร 
 2.9.1 ในกรณีที่ผู้รับทุนพบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร หรือมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือรำยละเอียดของโครงกำร หรือรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในแต่ละกิจกรรม หรือ
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงกำร ให้ผู้รับทุนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมำพร้อมกับกำรเบิกจ่ำยเงินงวด
ของโครงกำร หรือท ำหนังสือขออนุมัติจำก สสส. เป็นรำยกรณี เว้นแต่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ในหมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำใช้จ่ำยในหมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมนั้น51      
ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือแจ้ง สสส. ทรำบ  

 2.9.2 เมื่อผู้มีอ ำนำจของ สสส. ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำรแล้ว สสส. จะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับทุนทรำบ และด ำเนินกำรเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) กรณีเป็นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อเนื้อหำในข้อตกลง เช่น ระยะเวลำ
โครงกำร กำรเพ่ิมหรือลดวงเงินสนับสนุนโครงกำร กำรปรับเปลี่ยนเงินสนับสนุนโครงกำรจำกค่ำด ำเนิน
โครงกำรหรือค่ำครุภัณฑ์มำเป็นค่ำบริหำรโครงกำร หรือกำรเปลี่ยนเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินงวด เป็นต้น                    
สสส. จะส่งแบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง52ให้ผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม 
  (2) กรณีเป็นกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงกำร สสส. จะส่งแบบฟอร์มแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงกำรให้ผู้รับทุนพิจำรณำลงนำม 

 2.9.3 เมื่อผู้รับทุนลงนำมในแบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงหรือแบบฟอร์มแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
โครงกำรเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับไปยัง สสส. เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบโครงกำรต่อไป 

ข้อแนะน ำ 
(1) กรณีที่ผู้รับทุนขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้รับทุนต้องแนบเอกสำรสรุปข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำงำน และผลงำนส ำคัญ                 
ของบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรให้แก่ สสส. ด้วย 

(2) หำกกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำร จ ำเป็นต้องเพ่ิมวงเงินสนับสนุน “ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ” เมื่อผู้รับทุน
ได้รับบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงแล้ว ต้องค ำนวณและด ำเนินกำรเสียอำกรแสตมป์เพ่ิมเติมให้ครบตำม
หลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกรก ำหนด 

 

 
 
 
 

                                                           
51 ค ำว่ำ “ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำใช้จ่ำยในหมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมนั้น” หมำยถึง กำรโอนเงินออกจำก                            
หมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำใช้จ่ำยที่ระบุไว้ในหมวดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมนั้น เช่น                   
กลุ่มกิจกรรมนั้นระบุค่ำใช้จ่ำยไว้ 100,000 บำท หำกผู้รับทุนโอนเงินจำกกลุ่มกิจกรรมนั้นไปใช้จ่ำยในกลุ่มกิจกรรอื่นไม่เกิน 
10,000 บำท ผู้รับทุนต้องท ำหนังสือแจ้ง สสส. ทรำบ  
52 ศึกษำแบบบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ตกลงในเอกสำรผนวก 18 
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2.10 กำรปิดโครงกำร 

 กำรปิดโครงกำร หมำยถึง กรณีท่ีผู้รับทุนได้ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำร 
และ สสส. ได้พิจำรณำอนุมัติให้ปิดโครงกำรนั้น   

 ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรขออนุมัตปิิดโครงกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 

2.10.1 เมื่อใกล้ครบก ำหนดระยะเวลำโครงกำร ผู้รับทุนต้องเร่งจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                     
ฉบับสมบูรณ์ และรำยงำนกำรเงินของโครงกำรในงวดที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งรำยงำนกำรเงินเพ่ือปิดโครงกำร 

2.10.2 ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำโครงกำรหรืออย่ำงช้ำภำยในเวลำไม่เกิน  90 วันนับแต่วัน              
ทีค่รบก ำหนดระยะเวลำโครงกำร ผู้รับทุนต้องท ำหนังสือขออนุมัติปิดโครงกำรไปยัง สสส. พร้อมกับส่งรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ รำยงำนกำรเงินของโครงกำรในงวดที่ผ่ำนมำ รำยงำนกำรเงินเพ่ือปิดโครงกำร 
และด ำเนินกำรปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(1) กรณีปิดโครงกำรโดยไม่เบิกเงิน ให้ผู้รับทุนขอปิดบัญชีเงินฝำกกับธนำคำร พร้อมโอน
เงินคงเหลือและดอกเบี้ยทั้ งหมดให้แก่ สสส. และให้แนบส ำเนำใบโอนเงินและส ำเนำสมุดบัญชี                    
เงินฝำก (ปิดบัญชี) มำพร้อมกับรำยงำนกำรเงินเพ่ือปิดโครงกำร 

(2) กรณีปิดโครงกำรพร้อมกับเบิกเงินงวดสุดท้ำย ให้ผู้รับทุนด ำเนินกำรตำมล ำดับ ดังนี้ 

(2.1) ให้ปรับสมุดบัญชีเงินฝำกให้เป็นปัจจุบัน และหำกพบว่ำยังมีเงินคงเหลือ                    
ในบัญชีดังกล่ำว ให้น ำจ ำนวนเงินคงเหลือดังกล่ำวหักออกจำกยอดเงินที่จะขอเบิกจำก สสส. 

(2.2) เมื่อ สสส. โอนเงินงวดสุดท้ำยให้แก่ผู้รับทุนแล้ว ให้ขอปิดบัญชีเงินฝำกกับ
ธนำคำร และท ำส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก (ปิดบัญชี) ส่งให้แก่ สสส. เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบต่อไป 

2.10.3 เมื่อ สสส. พิจำรณำอนุมัติให้ปิดโครงกำรแล้ว สสส. จะแจ้งให้ผู้รับทุนทรำบ และให้ผู้รับทุน
เก็บรักษำหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร หลักฐำนกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย และรำยงำนกำรเงินของ
โครงกำร ไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ปิดโครงกำร 
ข้อแนะน ำ  
ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำโครงกำรหรืออย่ำงช้ำภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ สสส. อนุมัติปิดโครงกำร ผู้รับทุน
ต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งคืนพัสดุของโครงกำรให้แก่ สสส. หรือด ำเนินกำรจ ำหน่ำยพัสดุของโครงกำรตำมแนวทำง                         

ที่ก ำหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้และส่งเงินคืนให้แก่ สสส.  
(2) ส่งคืนเงินสนับสนุนคงเหลือทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยและเงินรำยได้ (ถ้ำมี) ให้แก่ สสส. โดยให้ใช้วิธีกรอก

รำยละเอียดในใบ Teller Payment และโอนเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ของธนำคำร  
(3) ส่งมอบผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำรให้แก่ สสส.   
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2.11 กำรยุตโิครงกำร 
กำรยุติโครงกำร หมำยถึง กรณีที่ผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จได้ และ สสส.                   

เห็นพ้องร่วมกับผู้รับทุนว่ำโครงกำรนั้นประสบข้อจ ำกัดหรืออุปสรรค หรือมีสถำนกำรณ์พิเศษ หรือมีเหตุจ ำเป็น  
อันไม่สมควรด ำเนินโครงกำรต่อไป สสส. จึงพิจำรณำอนุมัติให้ยุติโครงกำรนั้น  
 ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรขออนุมัติยุติโครงกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 2.11.1  เมื่อเกิดปัญหำหรืออุปสรรคจนท ำให้ผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมภำยใน
เวลำที่ก ำหนดได้ หรือมีเหตุผลควำมจ ำเป็นอย่ำงอ่ืนที่จ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือวิธีด ำเนินกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ให้ผู้รับทุนมีหนังสือแจ้งให้ สสส. ทรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไขปรับปรุง กำรด ำเนินกำรหรือกำร
จัดกิจกรรมของโครงกำร  
 2.11.2 เมื่อผู้รับทุนได้รับค ำแนะน ำของ สสส. แล้ว ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงภำยใน
ระยะเวลำที่ สสส. ก ำหนด และหำกผู้รับทุนได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำของ สสส. แล้ว เห็นว่ำ
สำมำรถปิดโครงกำรได้ ก็ให้ด ำเนินกำรปิดโครงกำรตำมปกติ แต่หำกด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ
ของ สสส. แล้ว ไม่อำจด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จได้ ให้ผู้รับทุนท ำหนังสือขออนุมัติยุติโครงกำรไปยัง สสส. 
พร้อมกับส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรที่ด ำเนินกำรมำแล้วทั้งหมด และรำยงำนกำรเงินโครงกำร  
 2.11.3 สสส. จะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติยุติโครงกำรให้ผู้รับทุนทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่ำว ทั้งนี้ สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลง หำกตรวจ
พบว่ำปัญหำอุปสรรคนั้นเกิดจำกกำรจงใจปฏิบัติผิดข้อตกลงหรือฝ่ำฝืนค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของ สสส.   
 2.11.4 ผู้รับทุนต้องเก็บรักษำหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร  หลักฐำนกำรหักภำษี                             
ณ ที่จ่ำย และรำยงำนกำรเงินของโครงกำร ไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ยุติโครงกำร 
ข้อพึงระวัง 
(1) สสส. อำจแจ้ง “ระงับกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร” หำกตรวจพบเหตุกำรณ์ต่อไปนี้   

(1.1) ผู้รับทุนไม่ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนตำมท่ี สสส. แนะน ำภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(1.2) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 
(1.3) ผู้รับทุนหยุดด ำเนินโครงกำรก่อนที่โครงกำรจะแล้วเสร็จโดยไม่แจ้งให้ สสส. ทรำบ 
(1.4) ผู้รับทุนไม่ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรหรือรำยงำนกำรเงินโครงกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(1.5) มีเหตุอ่ืนที่ สสส. เห็นว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ได้ 
เมื่อผู้รับทุนถูกระงับกำรใช้จ่ำยเงินแล้ว ผู้รับทุนต้องเสนอแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนไปยัง สสส. โดยเร็ว 

และหำก สสส. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำแผนดังกล่ำวจะท ำให้โครงกำรแล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ภำยในเวลำ                    
อันสมควร สสส. จะพิจำรณำยกเลิกกำรระงับกำรใช้จ่ำยเงินดังกล่ำว 
(2) สสส. อำจใช้สิทธิ “บอกเลิกข้อตกลง” หำกตรวจพบเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้   

(2.1) ผู้รับทุนใช้จ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของข้อตกลง 
(2.2) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้นในโครงกำรและผู้รับทุนไม่แจ้งให้ สสส. ทรำบโดยเร็ว 
(2.3) ผู้รับทุนกระท ำกำรใดๆ ในโครงกำรจนเป็นเหตุให้ สสส. ได้รับควำมเสียหำย 
(2.4) มีเหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้รับทุนจะไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จ แม้ให้โอกำสแก้ไขปรับปรุงแล้ว 
(2.5) ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ หรือประเมินผลโครงกำรนั้นแสดงให้เห็นถึงควำมล้มเหลวหรือ                          

จะล้มเหลว  
(2.6) เหตุกำรณ์อ่ืนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรสนับสนุนทุนและบริหำรจัดกำรโครงกำรย่อย 

3.1 กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรย่อย 

ในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ในข้อเสนอโครงกำรที่ ได้รับอนุมัติจำก สสส.                          
บำงโครงกำร อำจไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งอำจเป็นเพรำะมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับอัตรำ
ก ำลังคน หรือมีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญหรือควำมช ำนำญเฉพำะในบำงกิจกรรม หรืออำจเป็น
เพรำะโครงกำรหลักต้องกำรสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้นหรือต้องกำรขยำยกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ไป
ในวงกว้ำงยิ่งขึ้น ดังนั้น บำงโครงกำรจ ำเป็นต้องด ำเนินงำนผ่ำนโครงกำรย่อย ผู้รับทุนจึงต้องจัดวำงระบบใน
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรย่อยตั้งแต่กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรย่อย กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย 
กำรพิจำรณำอนุมัตโิครงกำรย่อย ตลอดจนกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรย่อย เพ่ือให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรหลัก 

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงกำรย่อยของผู้รับทุนอำจถูกพัฒนำขึ้นมำได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

3.1.1 พัฒนำรำยละเอียดของโครงกำรย่อยมำพร้อมกับโครงกำรหลัก โดย สสส. และและภำคี     
ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพัฒนำรำยละเอียดของโครงกำรย่อย ตั้งแต่กระบวนกำรพัฒนำโครงกำรหลัก ดังนั้น                     
เมื่อโครงกำรหลักได้รับกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรและพิจำรณำอนุมัติโดยผู้มีอ ำนำจของ สสส. 
แล้ว  ถือได้ว่ำโครงกำรย่อยลักษณะนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองและเห็นชอบจำก สสส. ในเบื้องต้นแล้ว                         
อย่ำงไรก็ดี ผู้รับทุนอำจจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆ ( technical review)   
กลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยเพ่ิมเติมก่อนพิจำรณำอนุมัติโครงกำรย่อยนั้นก็ได้   

3.1.2 พัฒนำร่วมกับภำคีที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้รับทุนและภำคีที่ เกี่ยวข้อง                 
จะร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำรย่อยเพ่ือค้นหำแนวทำงที่จะพัฒนำ
หรือแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อสุขภำวะของประชำชนภำยใต้วัตถุประสงค์ของโครงกำรหลัก โดยอำจมี                   
กำรจัดประชุมเพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนและองค์กรภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเสนอ
แนวทำงด ำเนินกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวก็ได้ โดยผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร
ย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆ (technical review)   

3.1.3 ประกำศเปิดรับทั่วไปจำกผู้ที่สนใจ โดยผู้รับทุนจะก ำหนดประเด็นและช่วงเวลำที่                    
จะประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรย่อย เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกำสยื่นข้อเสนอโครงกำรย่อยเข้ำมำขอรับ                       
กำรสนับสนุนทุนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพตำมประเด็นที่ตนเองสนใจภำยใต้
วัตถุประสงค์ของโครงกำรหลัก โดยผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้นๆ (technical review)    
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3.2 กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย 
 กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำควำมคิดเห็นหรือข้อแนะน ำทำงวิชำกำรของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (technical review) มำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรย่อย ดังนั้น 
โครงกำรย่อยที่มีกำรพัฒนำรำยละเอียดมำพร้อมกับโครงกำรหลักตำมข้อ 3.1.1 ผู้รับทุนอำจจัดให้มี                            
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยเพ่ิมเติมก็ได้ 

3.2.1 กำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้รับทุนอำจจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิส ำหรับกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยภำยใต้

โครงกำรหลักได้ด้วยวิธีกำร ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้รับทุนท ำหนังสือแจ้งมำยัง สสส. โดยผ่ำนส ำนักที่เกี่ยวข้อง ขอใช้บัญชีรำยชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. เพ่ือให้ส ำนักดังกล่ำวพิจำรณำคัดเลือกรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมำะสมจำกบัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. และจัดท ำหนังสือแจ้งรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้ผู้รับทุนใช้ในกำรกลั่นกรองข้อเสนอ
โครงกำรย่อยภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว 

(2) ผู้รับทุนจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของตนเอง และส่งให้ สสส. พิจำรณำ
เห็นชอบ53ก่อนน ำมำใช้ส ำหรับกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยภำยใต้โครงกำรนั้น  

3.2.2 กำรเลือกรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิส ำหรับกลั่นกรองโครงกำรย่อย 
 เนื่องจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอโครงกำรย่อยหรือมีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่
ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรย่อย อำจท ำให้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงตรงไปตรงหรือ                         
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยเกิดควำมไม่เป็นกลำง ดังนั้น ผู้รับทุนจึงต้องหลีกเลี่ยงกำรเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อำจมีส่วนไดเ้สียในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีผู้เสนอโครงกำรย่อยนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเอง  
(2) กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำรกับผู้เสนอโครงกำรย่อย กล่ำวคือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรของผู้เสนอโครงกำรย่อย หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของผู้
เสนอโครงกำร เช่น เป็นกรรมกำรหรือเลขำธิกำรมูลนิธิหรือสมำคมหรือองค์กรสำธำรณประโยชน์ เป็นต้น 

(3) กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมสัมพันธ์ในเชิงทุนกับผู้ เสนอโครงกำรย่อย  กล่ำวคือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัท
มหำชนจ ำกัดที่เสนอโครงกำรย่อย 

(4) กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมสัมพันธ์ในเชิงเครือญำติหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดกับ                 
ผู้เสนอโครงกำรย่อย กล่ำวคือ ผู้เสนอโครงกำรย่อยเป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสหรือญำติของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ                    
เป็นบุคคลที่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคล
นั้น หรือเป็นบุคคลที่ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเจ้ำหนี้ ลูกหนี้ หรือนำยจ้ำง 

(5) กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ ในข้อเสนอโครงกำรย่อยหรือ                  
เป็นบุคคลที่จะได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจำกข้อเสนอโครงกำร 

(6) กรณีอ่ืนใดที่ สสส. หรือผู้รับทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำอำจท ำให้กำรกลั่นกรองทำง
วิชำกำรของผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นกลำง  
                                                           
53 สสส. เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรแผนเห็นชอบ 
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3.2.3 กำรก ำหนดจ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตำมขนำดโครงกำรย่อย 

งบประมำณที่เสนอ จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่เกิน 200,000 บำท อย่ำงน้อย 1 คน 
200,001     -  1,000,000 บำท อย่ำงน้อย 3 คน 
1,000,001   -  5,000,000 บำท อย่ำงน้อย 5 คน  
5,000,000 บำทขึ้นไป อย่ำงน้อย 7 คน 

3.2.4 วิธีกำรกลั่นกรองโครงกำรย่อย 
(1) ส่งเอกสำรโครงกำรย่อยให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองโดยกำรอ่ำนและเสนอควำมเห็น

เป็นเอกสำร โดยผู้รับทุนจะต้องมีหนังสือน ำส่งข้อเสนอโครงกำรย่อยให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกับแนบ
แบบฟอร์มรับรองกำรมีส่วนได้เสีย (COI) ของผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบฟอร์มให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดเห็นใน
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย ทั้งนี้ ผู้รับทุนควรก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งแบบฟอร์ม COI 
และแบบฟอร์มให้ข้อคิดเห็นกลับมำยังผู้รับทุนให้ชัดเจน  

(2) จัดประชุมพิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย โดยผู้รับทุนต้องมีหนังสือ
เชิญประชุมผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหน้ำโดยระบุวัน เวลำ และสถำนที่จัดประชุม และควรส่งเอกสำรข้อเสนอโครงกำร
ย่อยให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้ พิจำรณำก่อนวันประชุมอย่ ำงน้อย 1 สัปดำห์  และอำจส่ ง เอกสำร อ่ืนๆ                         
ให้พิจำรณำล่วงหน้ำด้วยก็ได้ เช่น แบบฟอร์มรับรองกำรมีส่วนได้เสีย (COI) ของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแบบฟอร์ม
ให้ข้อคิดเห็นในกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อย และในวันประชุม ผู้รับทุนอำจให้ผู้เสนอโครงกำรย่อย                   
มำน ำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถำมของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรย่อย
มำกขึ้น และต้องเชิญผู้เสนอโครงกำรย่อยออกจำกห้องประชุมหลังน ำเสนอและตอบข้อซักถำมเสร็จสิ้น เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิสำมำรถพิจำรณำและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นอิสระ  

3.3 กำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรย่อย54 

 เมื่อข้อเสนอโครงกำรย่อยได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองทำงวิชำกำรแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่โครงกำรเสนอ
ผู้รับทุนเพ่ือพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรย่อยนั้น โดยให้แนบสรุปผลกำรกลั่นกรองทำงวิชำกำรเป็นเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติด้วย  

 

 

 

 

 
                                                           
54 ปัจจุบัน สสส. อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรโครงกำรย่อย 
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3.4 กำรจัดท ำข้อตกลงสนับสนุนโครงกำรย่อย 

 ผู้รับทุนต้องจัดท ำข้อตกลงส ำหรับให้เงินสนับสนุนโครงกำรย่อยไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรทุกโครงกำร 55  
โดยข้อตกลงนั้นอย่ำงน้อยควรมีสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้  

(1) ขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำร โดยต้องระบุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดในแต่ละงวดให้ชัดเจน เพ่ือให้
สำมำรถก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรย่อยได้ 

(2) ระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของกำรด ำเนินงำนโครงกำรย่อย โดยเฉพำะระยะเวลำสิ้นสุดของ
โครงกำรย่อยจะต้องแล้วเสร็จล่วงหน้ำก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลำของโครงกำรหลัก เพ่ือให้ผู้รับทุนสำมำรถ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของโครงกำรได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน  

(3) วงเงินสนับสนุนโครงกำรย่อย โดยต้องแบ่งกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับ                 
ค่ำใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมในแต่ละงวด ทั้งนี้ เงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด ผู้รับ
ทุนจะต้องระบุให้มีกำรส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหรือผลกำรด ำเนินงำนด้วย 

(4) เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร กำรส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ กำรส่งมอบทรัพย์สินทำงปัญญำและทรัพย์สินต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้จ่ำยเงินสนับสนุน
โครงกำรย่อย เป็นต้น 

3.5 กำรบริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรย่อย 

 ให้ผู้รับทุนประยุคใช้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและติดตำมโครงกำรของ สสส. ในข้อ 1.4.5 เรื่อง                
กำรก ำกับติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลโครงกำร ในคู่มือฉบับนี้ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรและ
ติดตำมโครงกำรย่อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
55 ศึกษำตัวอย่ำงแบบข้อตกลงสนับสนุนทุนโครงกำรย่อยในเอกสำรผนวก 19 
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ส่วนที่ 4 มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน56 

4.1 มำตรฐำนทำงจริยธรรม  

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง สสส. และผู้รับทุน เป็นไปด้วยควำมรำบรื่นและตรงไปตรงมำ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล สสส. จึงก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน เพ่ือให้ผู้รับทุนรับทรำบและ                     
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

(1) ผู้รับทุนพึงด ำเนินกำรด้วยควำมซื่อสัตว์ มีคุณธรรม และยึดถือจรรยำบรรณในทำงวิชำชีพและ
บริหำรจัดกำรโครงกำรโดยสุจริต โดยไม่เสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่คัดลอกผลงำนหรือแนวคิดของผู้อ่ืนโดยไม่ได้
รับอนุญำต และพึงเสนอแต่ข้อมูลที่สำมำรถพิสูจน์ยืนยันหรืออ้ำงอิงได้อย่ำงถูกต้อง 

(2) ผู้รับทุนพึงตระหนักและปฏิบัติตำมพันธสัญญำในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตำมข้อเสนอ
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส.  

(3) ผู้รับทุนต้องไม่น ำเอำผลงำนของโครงกำร หรือชื่อของ สสส. ไปแสวงหำผลประโยชน์ใดๆ                   
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก สสส. หรือท ำให้เกิดควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือภำพลักษณ์ของ สสส. 

(4) ผู้รับทุนต้องไม่สนับสนุนทุนหรือจัดซื้อจัดจ้ำงกับตนเองหรือบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล                   
ที่ผู้รับทุนมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

(5) ผู้รับทุนพึงหลีกเลี่ยงกำรท ำหน้ำที่ประเมินผลในงำนหรือโครงกำรที่ตนเองเป็นผู้รับทุนหรือ                    
มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เว้นแต่กรณีจ ำเป็น ให้ผู้รับทุนส ำแดง (Declare) ข้อเท็จจริงไว้ใน
รำยงำนผลกำรประเมินให้ชัดเจน 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 ค ำว่ำ “มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม” หมำยควำมว่ำ ผู้รับทุนมีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำร หมำยถึง ผู้รับทุนด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของผู้นั้น และให้หมำยควำมรวมถึงเป็น
กรรมกำรหรือผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์อ่ืนใด       
เว้นแต่เป็นหน่วยงำนของรัฐ 

(2) มีควำมสัมพันธ์ในเชิงทุน หมำยถึง ผู้รับทุนเป็นผู้มีหุ้นส่วนอยู่ในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชน 

(3) มีควำมสัมพันธ์โดยเครือญำติ หมำยถึง เป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้รับทุน หรือ                     
มีคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้รับทุนด ำรงต ำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นตำม 
(1) หรือ (2) ให้ถือว่ำเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกำรถือหุ้นของผู้รับทุนด้วย 

 

                                                           
56 ศึกษำเพิ่มเติมจำกคูม่ือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สสส.  
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4.2 กลไกบังคับใช้และบทลงโทษ 

 เมื่อ สสส. ได้รับกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำผู้รับทุนอำจประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำง
จริยธรรม สสส. จะพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจริยธรรมจ ำนวนสำมคน แต่ไม่เกินห้ำคน                     
เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบพฤติกรรมหรือกำรกระท ำที่สงสัยว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน  

 เมื่อผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏว่ำมีกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรม สสส. จะสั่งยุติเรื่อง                     
แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน สสส. จะพิจำรณำ
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) กรณีฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมนั้นไม่ใช่ควำมผิดร้ำยแรงและไม่ท ำให้ สสส. ได้รับควำม
เสียหำย สสส. จะพิจำรณำตักเตือนหรือสั่งให้ผู้รับทุนด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง  

(2) กรณีฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมนั้นเป็นควำมผิดร้ำยแรงหรือท ำให้ สสส. ได้รับควำมเสียหำย 
หรือมีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใดด้วย สสส. จะพิจำรณำใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 9 : ภำพกลไกบังคับใช้และลงโทษผู้ฝ่ำฝืนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้รับทุน 
 
 

ร้องเรียน ปรำกฏเหตุสงสัย 

สสส. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ไม่ฝ่ำฝืนจริยธรรม พบว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม 

ยุติเรื่อง 

ตักเตือน/สั่งแก้ไขให้ถูกต้อง 

กรณีไม่ร้ำยแรง / สสส. ไม่เสียหำย 

บอกเลิกสัญญำ 

กรณีร้ำยแรง / สสส. ไม่เสียหำย 
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   เอกสำรภำคผนวก 1 
แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร 
       
     ท ำท่ี               (ใส่สถำนที่ท ำหนังสือ)     
     วันที่                (ใส่วันที่ท ำหนังสือ)    

โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ                         (ใส่ชื่อผู้รับทุน)                        
โดย     (ใส่ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำแทนนิติบุคคล)   ผู้มีอ ำนำจกระท ำแทนตำมกฎหมำย ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี 
                 ตรอก/ซอย                        ถนน             ต ำบล/แขวง                       
                              อ ำเภอ/เขต         จังหวัด                                      1         

ขอแต่งตั้งให้    (ใส่ชื่อผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง)              อยู่บ้ำนเลขท่ี                  ตรอก/ซอย 
     ถนน         ต ำบล/แขวง                  อ ำเภอ/เขต                 
จังหวัด                                                                                  1          
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร                    (ใส่ชื่อโครงกำร)       
ตำมข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ เลขที่                                      1      
รหัสโครงกำร                                             ลงวันที่                          1โดยให้มี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
 *เปิดบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร ร่วมลงชื่อเบิกเงิน-ถอนเงินจำกบัญชีรับเงินสนับสนุนโครงกำร 
บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของโครงกำร รับรองส ำเนำควำมถูกต้องในเอกสำรต่ำงๆ จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร จัดท ำรำยงำนกำรเงินของโครงกำร และด ำเนินกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินโครงกำร 
 กำรใดๆ ที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กระท ำกำรตำมที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพัน ข้ำพเจ้ำทุก
ประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 
ลงชื่อ         ผู้แต่งตั้ง 

(น   ำยกฤษ ดำ  เรืองอำ) 
ลงชื่อ         ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง 

(น   ำยกฤษ ดำ  เรืองอำ) 
ลงชื่อ         พยำน 

(น   ำยกฤษ ดำ  เรืองอำ) 
ลงชื่อ         พยำน 

(น   ำยกฤษ ดำ  เรืองอำ) 
 

      
*หมำยเหตุ : โดยหนังสือฉบับนี้ เมื่อไม่ประสงค์จะมอบอ ำนำจอย่ำงใดก็ให้ขีดออกเสีย หรือหำกมีควำมประสงค์มอบอ ำนำจเพื่อ
กระท ำกำรอย่ำงอื่นสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ 
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   เอกสำรภำคผนวก 2 
ตัวอย่ำงหนังสือขออนุมัติยกเลิกกำรจัดท ำข้อตกลง 

 
ที ่.........(ใส่เลขที่หนังสือ).......... 
         ....................(ใสว่ันท่ี)......................... 
 
เรื่อง ขอยกเลิกท ำข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ฝ่ำย......................................... 
อ้ำงถึง ข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ สัญญำเลขท่ี .............  รหัสโครงกำรเลขท่ี .............. 
 

ตำมข้อตกลงที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้อนุมัติทุน                    
เพ่ือสนับสนุนโครงกำร ..................................................(ใส่ชื่อโครงกำร)...................................... .................
ภำยในวงเงิน จ ำนวน............................... บำท โดยมี.........................(ใส่ชื่อผู้รับทุน)........................เป็นผู้รับทนุ 
และ สสส. ได้ส่งร่ำงข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ เลขที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . รหัสโครงกำร 
............................ ใหกั้บข้ำพเจำ้เพ่ือพิจำรณำลงนำมในข้อตกลงดังกล่ำว ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 
เนื่องจำก ...............................(ใส่เหตุผลควำมจ ำเป็น)............................................................... ..... 

ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรได้ ข้ำพเจ้ำจึงขอส่งคืนร่ำงข้อตกลงดังกล่ำวและขอให้ สสส. 
พิจำรณำยกเลิกกำรจัดท ำข้อตกลงดังกล่ำว และขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ ที่นี้ด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(                                        ) 
ผู้รับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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   เอกสำรภำคผนวก 3 
ตัวอย่ำงใบส ำคัญรับเงินสนับสนุนโครงกำร 

 

 ใบส ำคัญรับเงิน 
 

        ข้อตกลงเลขที่ XX–XX–XXXX   
วันที่  XX–XX–XXXX  

 
        ข้ำพเจ้ำ            (ระบุชื่อผู้รับทุน)            เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน      X-XXXX-XX-XXX-XX-X 
ที่อยู่                    (ระบุที่อยู่/สถำนที่ท ำกำรของผู้รับทุน)  
  
ได้รับเงินจำก            ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้รับเงินสนับสนุนโครงกำรจ ำนวนดังกล่ำวจริง จึงลงชื่อรับเงินในใบส ำคัญรับเงินนี้                    
ไว้เป็นหลักฐำนกำรรับเงิน 
 

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

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

1. เงินงวดที่  X  ของโครงการ            (ระบุชื่อโครงการ)  

ข้อตกลงเลขที ่ XX–XX–XXXX จาก สสส. 

XXX,XXX  

 รวมทั้งสิ้น  XXX,XXX 

 จ ำนวนเงิน    (ระบุจ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร)    
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   เอกสำรภำคผนวก 4 
แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร 

และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร 

ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำร 
กำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยของข้อเสนอโครงกำรประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร และประเภทศึกษำวิจัยและ

ประเมินผล ให้แบ่งค่ำใช้จ่ำยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ และเงินสนับสนุนโครงกำร 

1.1 ค่ำตอบแทนคู่สัญญำ หมำยถึง เงินที ่สสส. จ่ำยให้แกบุ่คคลที่เป็นคู่สัญญำ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทผู้รับทุน รำยละเอียดของค่ำตอบแทน 

1. บุคคลธรรมดำ หรือ
คณะบุคคล/ห้ำงหุ้นส่วน 
ที่ไม่ใช่นิติบุคคล 

หมำยถึง ค่ำตอบแทนของบุคคลธรรมดำที่เป็นคู่สัญญำ หรือสมำชิกของคณะบุคคล 
/ห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญำ โดยให้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) ด้วย 
ทั้งนี้ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำวให้น ำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 มำใช้  
โดยอนุโลม 

2. นิติบุคคล  

(ไม่ว่ำจะเป็นบริษัท/ 
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล 
หรือมูลนิธิ/สมำคม หรือ                
ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน
ของรัฐ)  

หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมสถำบัน (Overhead) ที่ เหมำจ่ำยให้แก่คู่สัญญำ                      
ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยทั่วไปของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ไม่อำจคิดแยกเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรใดโครงกำรหนึ่งโดยตรงได้ (เช่น ค่ำเช่ำส ำนักงำน                           
ค่ำสำธำรณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน ค่ำวัสดุหรือค่ำใช้จ่ำยสิ้นเปลืองต่ำงๆ                  
ซึ่งผู้รับทุนไม่อำจจัดท ำหลักฐำนกำรรับเงินในนำมโครงกำรได้ หรือค่ำเสื่อมรำคำ 
ค่ำใบอนุญำต ค่ำขนส่งทั่วไป ค่ำติดต่อสื่อสำรภำยในส ำนักงำน ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
ค่ำสวัสดิกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมของบุคลำกรของโครงกำร เป็นต้น) โดยให้
รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) ด้วย  
ทั้งนี้ กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมสถำบันดังกล่ำวให้ระบุในอัตรำไม่เกินร้อยละ 10 
ของค่ำด ำเนินโครงกำร เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่ผู้รับทุนระบุรำยกำรค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

และค่ำตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรไว้แล้ว สสส. จะพิจำรณำ “ปรับลด” 
อัตรำค่ำธรรมเนียมสถำบันของผู้รับทุนให้อยู่ในอัตรำที่เหมำะสม เว้นแต่                    
ผู้รับทุนจะแสดงให้เห็นว่ำอัตรำค่ำธรรมเนียมสถำบันที่ระบุไว้ไม่ซ้ ำซ้อนกับ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว  

(2) กรณีที่ผู้รับทุนต้องสนับสนุนทุนให้แก่โครงกำรย่อย และผู้รับทุนประสงค์                     
จะสนับสนุนค่ำธรรมเนียมสถำบันให้แก่โครงกำรย่อยด้วย สสส. จะพิจำรณำ 
“ปรับลด” อัตรำค่ำธรรมเนียมสถำบันของผู้รับทุนให้อยู่ในอัตรำที่เหมำะสม 
โดยจะพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินที่ผู้รับทุนจะสนับสนุนเป็นค่ำธรรมเนียมสถำบัน
ให้แก่โครงกำรย่อย  
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ประเภทผู้รับทุน รำยละเอียดของค่ำตอบแทน 

(3) กรณีผู้รับทุนมีเหตุจ ำเป็น ท ำให้ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรโครงกำรในอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมสถำบันไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำด ำเนินโครงกำรได้ ให้ขอควำม
เห็นชอบจำก สสส. โดยระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นหรือแสดงรำยละเอียดของ
ค่ำใช้จ่ำยให้ชัดเจน ทั้งนี้ สสส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจำรณำ “ปรับเพิ่ม” 
ค่ำธรรมเนียมสถำบันเฉพำะกรณีท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นเท่ำนั้น 

(4) สสส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ “ไม่สนับสนุน” ค่ำธรรมเนียมสถำบันส ำหรับผู้รับทุน                  
ที่ริเริ่มจัดท ำข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรเงินจำก สสส. เพ่ือด ำเนิน
โครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของตนเองโดยตรง 

1.2 เงินสนับสนุนโครงกำร หมำยถึง เงินที่ สสส. สนับสนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
หรือกำรจัดกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย 3 ส่วน ดังนี้  

ประเภทค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยแต่ละประเภท 

1. ค่ำด ำเนินโครงกำร57 (1) ค่ำตอบแทนบุคคลอ่ืนที่ “ไม่ใช่บุคลำกรของโครงกำร” ได้แก่ ค่ำตอบแทน
ในกำรประชุม ค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร ค่ำตอบแทน
วิทยำกร และค่ำตอบแทนบุคคลอ่ืนที่มำช่วยงำนในโครงกำรเป็นครั้งครำว      
ให้ระบุตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำรในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่ พัก และ                         
ค่ำพำหนะเดินทำง ให้ระบุตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
กำรด ำเนินโครงกำร ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม              
กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ได้แก่ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำเช่ำอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ค่ำวัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสดุงำนครัว และค่ำวัสดุสิ้นเปลือง             
ให้ระบุตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนิน
โครงกำร ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 

(4) ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ  ให้ระบุ                          
ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร                 
ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4 

(5) เงินที่จะสนับสนุนให้แก่บุคคลอ่ืนที่  “ไม่ใช่บุคลำกรของโครงกำร”                 
เพื่อด ำเนิน “โครงกำรย่อย” ภำยใต้วัตถุประสงค์ของโครงกำร ให้ระบุ
รำยกำรตำมควำมจ ำเป็นและก ำหนดวงเงินตำมควำมเหมำะสม 

                                                           
57 “ค่ำด ำเนินโครงกำร” หมำยถึง เงินที่ขอรับกำรจัดสรรจำก สสสเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริม .

สุขภำพ                      ตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุนและกิจกำรของกองทุนตำมมำตรำ 5 และมำตรำ 9 แห่ง
พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ .ศ . 2544 
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยแต่ละประเภท 

2. ค่ำบริหำรโครงกำร58 (1) ค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร หมำยถึง เงินที่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ 
“บุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำร” โดยผู้รับทุนต้องจัดท ำสัญญำจ้ำง    
ในนำมโครงกำร และจัดท ำหลักฐำนกำรรับเงินและหักภำษี ณ ที่จ่ำย                    
ในนำม สสส. ไม่ว่ำจะจ้ำงในต ำแหน่งผู้รับผิดชอบโครงกำร นักวิจัย ผู้ช่วย
นักวิจัย นักวิชำกำร ผู้ประสำนงำน หรือผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอ่ืนใด                       
ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนภำยใต้วัตถุประสงค์ของโครงกำร                   
โดยอำจปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำรในลักษณะ “ท ำงำนเต็มเวลำ” (Full-time) 
หรือ “ท ำงำนบำงเวลำ” (Part-time) ก็ได้ ทั้งนี้ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
บุคลำกรของโครงกำร ให้ระบุตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.6 

ค่ำตอบแทนบุคคลดังต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร 
(1) ผู้ที่เข้ำมำท ำงำนในโครงกำรเป็นครั้งครำวหรือรับจ้ำงท ำงำนรำยวันตำม                    

ข้อ 1 (1) 
(2) ผู้รับจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงท ำของหรือจ้ำงเหมำบริกำรตำมข้อ 1 (4)   
(3) ผู้รับทุนเพ่ือด ำเนินโครงกำรย่อยตำมข้อ 1 (5)   
หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้รับทุนมอบหมำยให้ลูกจ้ำงของตนเอง (หมำยถึง คนที่ผู้รับทุน
จัดท ำสัญญำจ้ำงในนำมตนเองหรือลูกจ้ำงที่อยู่ในระบบประกันสังคม) มำปฏิบัติงำน
ให้แก่โครงกำรบำงเวลำหรือเต็มเวลำ ให้รวมค่ำตอบแทนลูกจ้ำงคนนั้นไว้ใน
ค่ำธรรมเนียมสถำบัน (Overhead) ห้ำมระบใุนค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร 
2.2 ค่ำบริหำรจัดกำรส ำนักงำน หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้แก่บุคคลอ่ืนส ำหรับเป็น   

ค่ำเช่ำสถำนที่ท ำกำร ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน                       
เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร รวมถึงค่ำตรวจสอบรำยงำน
กำรเงินของโครงกำร ซึ่งผู้รับทุนได้จัดท ำสัญญำเช่ำ/หรือซื้อ/หรือจ้ำง และ
จัดท ำหลักฐำนกำรรับเงินและหักภำษี ณ ที่จ่ำยในนำม สสส. ให้ระบุ
รำยกำรตำมควำมจ ำเป็นและก ำหนดวงเงินตำมควำมเหมำะสม  

หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้รับทุนมีค่ำบริหำรจัดกำรส ำนักงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำร
โครงกำร แต่ผู้รับทุนได้ท ำสัญญำและจ่ำยเงินค่ำเช่ำ/ซื้อ/จ้ำงในนำมตนเอง                        
ให้ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรวมในค่ำธรรมเนียมสถำบัน (Overhead) ห้ำมระบุใน
ค่ำบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
 
 
 

                                                           
58 “ค่ำบริหำรโครงกำร” หมำยถึง เงินที่ขอรับกำรจัดสรรจำก สสสเพื่อเป็น .ค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยแต่ละประเภท 

3. ค่ำครุภัณฑ์
โครงกำร59 

(1) ครุภัณฑ์ตำมเกณฑ์  หมำยถึง ครุภัณฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด                    
(รวมค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกันทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 5,000 บำทขึ้นไป             
ให้ระบุรำยกำรตำมควำมจ ำเป็นและก ำหนดรำคำให้สอดคล้องกับรำคำ                 
ในท้องตลำด 

 (2) ครุภัณฑ์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ หมำยถึง ครุภัณฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด                 
(รวมค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกันทั้งหมดแล้ว) ไม่ถึง 5,000 บำท ให้ระบุ
รำยกำรตำมควำมจ ำเป็นและก ำหนดรำคำให้สอดคล้องกับรำคำในท้องตลำด 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม : ส ำหรับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนบุคคลที่ท ำงำนให้แก่โครงกำร 

กำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ “ค่ำตอบแทนบุคคลที่ท ำงำนให้แก่โครงกำร” อำจมีทั้งบุคคลที่ท ำงำน
ประจ ำหรือบุคคลที่ท ำงำนให้แก่โครงกำรเป็นครั้งครำว ดังนั้น กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนและระบุค่ำใช้จ่ำยไว้
ในข้อเสนอโครงกำร จึงต้องพิจำรณำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และต้องระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำยให้
สอดคล้องกับลักษณะกำรท ำงำนของบุคคลนั้น รวมทั้งต้องท ำเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรใช้จ่ำยเงินให้
สอดคล้องกับรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ระบุในข้อเสนอโครงกำรนั้นด้วย  

ประเภทค่ำใช้จ่ำย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงิน 
1. ค่ำด ำเนินโครงกำร  
1.1 ค่ำตอบแทนบุคคลอื่น  (1)  ผู้รับเงินต้องไม่ใช่บุคคลที่ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงในฐำนะ “บุคลำกร

ของโครงกำร” จำกค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำบริหำรโครงกำร 
(2) ผู้รับทุนต้องท ำบันทึกอนุมัติกำรจ่ำย พร้อมแนบใบส ำคัญรับเงินของ

ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำน                
(3) ผู้รับทุนอำจจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนได้ 4 ประเภท ได้แก่ ค่ำตอบแทนใน

กำรประชุม ค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
และค่ำตอบแทนกำรท ำงำนเป็นครั้งครำว 

1.2 ค่ำตอบแทนผู้รับจ้ำง             
(ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ้ำงท ำของ
หรือจ้ำงเหมำบริกำร) 

(1) ผู้รับเงินต้องไม่ใช่บุคคลที่ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงในฐำนะ “บุคลำกร
ของโครงกำร” จำกค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำบริหำรโครงกำร และต้อง
ไม่ใช่ลูกจ้ำงในสังกัดของผู้รับทุน 

(2) ผู้รับทุนต้องท ำสัญญำจ้ำง พร้อมแนบขอบเขตงำน (TOR) ให้ชัดเจน               
(3) ผู้รับทุนต้องท ำบันทึกอนุมัติกำรจ่ำย พร้อมแนบใบส ำคัญรับเงินของ

ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำน 
1.3 ค่ำตอบแทนผู้รับทุน (1) ผู้รับเงินต้องไม่ใช่บุคคลที่ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงในฐำนะ “บุคลำกร

ของโครงกำร” จำกค่ำใช้จ่ำยประเภทค่ำบริหำรโครงกำร และต้อง
ไม่ใช่ลูกจ้ำงในสังกัดของผู้รับทุน 

(2) ผู้รับทุนต้องท ำสัญญำสนับสนุนทุน พร้อมแนบข้อเสนอโครงกำร                    
ให้ชัดเจน   

                                                           
59

 “ค่ำครุภัณฑ์โครงกำร” หมำยถึง เงินที่ขอรับกำรสนับสนุนจำก สสส .เพื่อจัดซื้อหรือจ้ำงท ำสิ่งของที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรหรือบริหำรจัดกำรส ำนักงำน โดยเฉพำะสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวรและมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 1 ปี 
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ประเภทค่ำใช้จ่ำย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงิน 
(3) ผู้รับทุนต้องท ำบันทึกอนุมัติกำรจ่ำย พร้อมแนบใบส ำคัญรับเงินของ

ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำน 
2. ค่ำบริหำรโครงกำร  
▪ ค่ำตอบแทนบุคลำกรของ 

โครงกำร 
(1) ผู้รับเงินต้องเป็น “บุคคลที่ปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำร” ซึ่งมีหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบที่ ชั ด เจนภำยใต้ วั ตถุประสงค์ของโครงกำร                  
โดยอำจปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำรในแบบ “ท ำงำนเต็มเวลำ” (Full-
time) หรือ “ท ำงำนบำงเวลำ” (Part-time) ก็ได้ 

(2) ผู้รับทุนต้องท ำสัญญำจ้ำง พร้อมแนบเอกสำรหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(job description) ที่ชัดเจน  

(3) ผู้รับทุนต้องท ำบันทึกอนุมัติกำรจ่ำย พร้อมแนบใบส ำคัญรับเงินของ
ผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำน 
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ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร 
 
2.1 ค่ำตอบแทนบุคคลอ่ืน (ที่ไม่ใช่บุคลำกรของโครงกำร)  

2.1.1 ค่ำตอบแทนกำรประชุม  หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่ผู้รับทุนเบิกจ่ำยให้แก่ของผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละกำรประชุมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ไม่ว่ำผู้เข้ำร่วมประชุมจะเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุมหรือเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับทุน ต้อง
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรประชุมภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องมคี ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน/คณะบุคคลอื่น หรือเอกสำรอนุมัติจัดกำรประชุมทีช่ัดเจน  
(2) ผู้มีสิทธิรับค่ำตอบแทนจะต้องลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่เป็นกำรแต่งตั้งโดยต ำแหน่งและผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นไม่

สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ผู้นั้นต้องมคี ำสั่งหรือหนังสือมอบอ ำนำจหรือมอบหมำยที่ระบุให้บุคคลอ่ืนเข้ำร่วมประชุมแทนที่ชัดเจน 
(3) ในกรณทีีผู่้เข้ำร่วมประชุมเป็นผู้จัดกำร เจ้ำหน้ำที่ หรือลูกจ้ำงของ สสส. ให้งดเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรประชุมตำมประกำศนี้ 
(4) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยในอัตรำที่เหมำะสมกับควำมส ำคัญหรือควำมยำกง่ำยของเนื้อหำในกำรประชุม ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

ผู้มีสิทธิรับเงิน อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
(1) กรณีเป็นกำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/

คณะท ำงำน/คณะบุคคลอ่ืน ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดท ำ
หรือผลักดันในเชิงนโยบำย หรือก ำกับทิศทำงกำรท ำงำนให้
เป็นตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
(ก) ประธำนกรรมกำร/ประธำนอนุกรรมกำร/ประธำน

คณะท ำงำน 
(ข) รองประธำนกรรมกำร/รองประธำนอนุกรรมกำร/                      

รองประธำนคณะท ำงำน 
(ค) กรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
(ง) ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร/ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำร/                 

ที่ปรึกษำคณะท ำงำน 

 
 
 
 

2,000 บำท/คน/ครั้ง 
 

1,600 บำท/คน/ครั้ง 
 

1,600 บำท/คน/ครั้ง 
1,600 บำท/คน/ครั้ง 

ก. หนังสือเชิญประชุมและก ำหนดกำร 
ข. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง หรือหลักฐำนกำรมอบอ ำนำจหรือ

มอบหมำยให้เข้ำร่วมกรณีแต่งตั้งโดยต ำแหน่ง 
ค. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
ง. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย 
จ. ใบส ำคัญรับเงิน 
ฉ. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำง

รำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 
ช. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ

กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น) 
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ผู้มีสิทธิรับเงิน อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
(2) กรณีเป็นกำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/

คณะท ำงำน/คณะบุคคลอ่ืน ซึ่ งมีบทบำทหน้ำที่ ใน เชิง
ปฏิบัติกำรหรือประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนหรือ
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
(ก) ประธำนกรรมกำร/ประธำนอนุกรรมกำร/ประธำน

คณะท ำงำน 
(ข) รองประธำนกรรมกำร/รองประธำนอนุกรรมกำร/                      

รองประธำนคณะท ำงำน 
(ค) กรรมกำร/อนุกรรมกำร/คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
(ง) ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร/ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำร/                 

ที่ปรึกษำคณะท ำงำน 

 
 
 
 

1,500 บำท/คน/ครั้ง 
 

1,200 บำท/คน/ครั้ง 
 

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

 

ก. หนังสือเชิญประชุมและก ำหนดกำร  
ข. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง หรือหลักฐำนกำรมอบอ ำนำจหรือ

มอบหมำยให้เข้ำร่วมกรณีแต่งตั้งโดยต ำแหน่ง 
ค. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
ง. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย 
จ. ใบส ำคัญรับเงิน 
ฉ. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำง

รำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 
ช. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ

กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น) 

(3) กรณีเป็นกำรประชุมระดมสมอง (Brainstorming) หรือ
ประชุมปรึกษำหำรือกับหน่วยงำนหรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือค้นหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำหรือวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 

1,200 บำท/คน/ครั้ง 
 

ก. หนังสือเชิญประชุมและก ำหนดกำร 
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย 
ง. ใบส ำคัญรับเงิน 
จ. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำง

รำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 
ฉ. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ

กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น) 
(4) กรณีเป็นกำรประชุมอย่ำงอ่ืน นอกจำก (1) – (3)  

(ก) กรณีเป็นกำรประชุมทั่วไป  
 

 
ไม่เกิน 1,000 บำท/คน/ครั้ง 

 
ไม่เกิน 2,000 บำท/คน/ครั้ง 

ก. หนังสือเชิญประชุม และก ำหนดกำร  
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย 
ง. ใบส ำคัญรับเงิน 
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ผู้มีสิทธิรับเงิน อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
(ข) กรณีเป็นกำรประชุมที่มีจ ำเป็นต้องเชิญบุคคลที่มี

คุณสมบัติพิเศษ อำจพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนสูงกว่ำ
อัตรำตำม (ก)   

จ. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำง
รำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

ฉ. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ
กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น) 

กรณีกำรเบิกจ่ำย (ข) ผู้รับทุนชี้แจงเหตุผลประกอบกำร
เบิกจ่ำย 

(5) กรณีเป็นกำรประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Public Hearing) ตำมวัตถุประสงค์โครงกำรให้พิจำรณำ
เบิกจ่ำยเท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือชดเชยค่ำขำดประโยชน์จำกกำรท ำ
มำหำได้ในระหว่ำงเข้ำร่วมกำรประชุมเท่ำนั้น โดยอำจ
ค ำนวณจำกอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำรำยวันหรือค่ำจ้ำงที่ผู้นั้นได้รับ
อยู่ในปัจจุบัน 

ไม่เกิน 1,000 บำท/คน/ครั้ง 
 

ก. หนังสือเชิญประชุมหรือประกำศเชิญชวน และก ำหนดกำร 
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. ใบส ำคัญรับเงิน 
จ. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำง

รำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 
ฉ. ใบรับรองกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพำะ

กรณีกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น) 

2.1.2 ค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร หมำยถึง ค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อข้อเสนอโครงกำร
ย่อย โดยวิธีกำรจัดส่งข้อเสนอโครงกำรย่อยให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนหรือกำรจัดประชุมเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรย่อย ไม่ว่ำผู้ทรงคุณวุฒิ                             
จะเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุมหรือเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน                   
กำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรโดยผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีรำยชื่อของ สสส. หรือตำมบัญชีรำยชื่อที่โครงกำร
ก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก สสส. 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร โดยผู้ทรงคุณวุฒิตำมจ ำนวนที่เหมำะสมและต้องเบิกจ่ำยในอัตรำที่เหมำะสมกับ
เนื้อหำและวงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 
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จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
(1) วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนไม่เกิน 200,000 บำท ให้กลั่นกรอง

โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 1 คน 
ไม่เกิน 500 บำท/คน/

โครงกำร 
ก. หนังสือเชิญประชุม และก ำหนดกำร 
ข. หลักฐำนกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร 
ค. หลักฐำนกำรลงทะเบียน เข้ ำร่ วมประชุม 

(ส ำหรับกรณีมีกำรจัดประชุมพิจำรณำ) 
ง. ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำมที่สสส.หรือ

โครงกำรก ำหนด 
จ. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ฉ. ใบส ำคัญรับเงิน 
ช. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตร

ที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

 

(2) วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนเกิน 200,000 บำท แต่ไม่เกิน                    
1 ล้ำนบำท ให้กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 3 คน  
(ก)  วงเงิน 200,000 – 600,000 บำท 
(ข)  วงเงิน 600,001 – 1 ล้ำนบำท 

 
(ไม่เกิน 1,000) 

500 บำท/คน/โครงกำร 
600 บำท/คน/โครงกำร 

(3) วงเงินที่ ขอรับกำรสนับสนุน เกิน 1 ล้ ำนบำท แต่ ไม่ เกิน                             
5 ล้ำนบำท ให้กลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 5 คน  
(ก)  วงเงินเกิน 1 ล้ำนบำท – ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท 
(ข)  วงเงินเกิน 2 ล้ำนบำท – ไม่เกิน 3 ล้ำนบำท 
(ค)  วงเงินเกิน 3 ล้ำนบำท – ไม่เกิน 4 ล้ำนบำท 
(ง)  วงเงินเกิน 4 ล้ำนบำท – ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 

 
(ไม่เกิน 1,500) 

800 บำท/คน/โครงกำร 
1,000 บำท/คน/โครงกำร 
1,200 บำท/คน/โครงกำร 
1,400 บำท/คน/โครงกำร 

(4) วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุนเกิน 5 ล้ำนบำทขึ้นไป ให้กลั่นกรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 7 คน และต้องมีกำรประชุมพิจำรณำ 

1,500 บำท/คน/โครงกำร 

(3) กรณีเป็นโครงกำรที่มีควำมซับซ้อนหรือต้องอำศัยควำมรู้                 
ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ ผู้รับทุนอำจพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน                     
กำรกลั่นกรองโครงกำรสูงกว่ำอัตรำตำม (1) – (4) ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลไว้ในหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยให้ชัดเจน  
(ก) วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท 
(ข) วงเงินเกิน 200,000 บำท แต่ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
(ค) วงเงินเกิน 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 

 
 
 
 

ไม่เกิน   500 บำท/คน/โครงกำร 
ไม่เกิน 1,000 บำท/คน/โครงกำร 
ไม่เกิน 1,500 บำท/คน/โครงกำร 

2.1.3 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  หมำยถึง ค่ำตอบแทนบุคคลที่ท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำร
จัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  ไม่ว่ำผู้นั้นจะเดินทำงมำท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรหรือเป็นวิทยำกรโดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้หมำยควำมรวมถึง
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ค่ำตอบแทนบุคคลที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยวิทยำกรด้วย แต่ไม่รวมถึงกรณีที่จ้ำงวิทยำกรโดยกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องก ำหนดจ ำนวนวิทยำกรให้เหมำะสมกับรูปแบบกิจกรรมและเบิกจ่ำยภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
(ก) กำรบรรยำย ให้จ่ำยค่ำตอบแทนไม่เกิน 1 คน แต่ถ้ำเป็นกำรอภิปรำยหรือสัมมนำเป็นคณะ ให้จ่ำยค่ำตอบแทนไม่เกิน 5 คน 

โดยรวมผู้ด ำเนินกำรอภิปรำยหรือสัมมนำท่ีท ำหน้ำที่เช่นเดียวกับวิทยำกรด้วย แต่หำกเกิน 5 คน ให้เฉลี่ยจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำไม่เกิน 5 คน 
(ข) กำรแบ่งกลุ่มฝึกภำคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรำย หรือแบ่งกลุ่มท ำกิจกรรม และจ ำเป็นต้องมีวิทยำกรประจ ำกลุ่ม ให้จ่ำย

ค่ำตอบแทนไม่เกินกลุ่มละ 2 คน แต่หำกเกินกว่ำ 2 คน ให้เฉลี่ยจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำไม่เกิน 2 คน 
(2) ผู้รับทุนต้องค ำนวณชั่วโมงกำรท ำหน้ำที่ของวิทยำกร ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) ให้นับตำมเวลำที่ก ำหนดในตำรำงกำรจัดประชุมกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม โดยไม่ต้องหักเวลำที่พัก
รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

(ข) ก ำหนดเวลำที่นับเป็นหนึ่งชั่วโมง จะต้องมีเวลำในกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ  50 
นำที ถ้ำน้อยกว่ำ 50 นำที แต่ไม่น้อยกว่ำ 25 นำที ให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง 

(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยในอัตรำที่เหมำะสมกับคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของบุคคลที่ท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรหรือผู้ช่วยวิทยำกร ตำม
ตำรำงดังต่อไปนี้  

คุณสมบัติและประสบกำรณ์ อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
(1) กรณีวิทยำกร   

 (ก) เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
หน่วยงำนหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือเป็นหรือเคย
เป็นคณะกรรมกำรนโยบำยระดับนำนำชำติ หรือเป็นผู้ที่
สร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์ในวงกว้ำงและได้รับกำรยอมรับ
ในระดับนำนำชำติ หรือเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
มีประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่ำ 20 ปี    

3,000 บำท/คน/ชั่วโมง 
 

ก. หนังสือเชิญประชุมและก ำหนดกำร (ที่สำมำรถ
ตรวจสอบระยะเวลำกำรเป็นวิทยำกร)   

ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม กำร
ฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรมนั้น 

ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. ใบส ำคัญรับเงิน 
จ. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตร

ที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก
ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

(ข) เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่วยงำน หรือเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมกำร 
นโยบำยระดับชำติ หรือเป็นผู้ที่สร้ำงผลงำนที่เป็นประโยชน์

2,000 บำท/คน/ชั่วโมง 
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คุณสมบัติและประสบกำรณ์ อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
ในวงกว้ำงและได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ หรือเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่ำ 15 ปี    

ฉ. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือรับรองผลงำน
หรือหนังสือรับรองกำรท ำงำนหรือหลักฐำนอ่ืน
ที่สำมำรถใช้ยืนยันคุณสมบัติของผู้นั้นได้  

 (ค) เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ
หน่วยงำน หรือเป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมกำรนโยบำยหรือ
คณะกรรมกำรบริหำรระดับหน่วยงำน หรือเป็นผู้ที่สร้ำง
ผลงำนที่เป็นประโยชน์ในวงกว้ำงและได้รับกำรยอมรับใน
ภูมิภำคหรือท้องถิ่น หรือเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่ำ 10 ปี    

1,000 บำท/คน/ชั่วโมง 
 

(ง) เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไว้ใน (ก) – (ค) 
แต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือมีผลงำนหรือประสบกำรณ์
ในลักษณะเดียวกับบุคคลตำม (ก) – (ค) อำจพิจำรณำจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่ผู้นั้นในอัตรำตำม (ก) – (ค) ก็ได้ 

ไม่เกิน 3,000 บำท/คน/ชั่วโมง 
 

(จ) เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์นอกจำกที่
ก ำหนดไว้ใน (ก) – (ง) 

ไม่เกิน 1,000 บำท/คน/ชั่วโมง 
 

(2) กรณีผู้ช่วยวิทยำกร  
(ก) เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก หรือจบกำรศึกษำ

ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไปและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 

500 บำท/คน/ชั่วโมง 

(ข) เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือจบกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไปและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

400 บำท/คน/ชั่วโมง 
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คุณสมบัติและประสบกำรณ์ อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
(ค) เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือจบกำรศึกษำ

ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี แต่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน                   
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

300 บำท/คน/ชั่วโมง 
 

2.1.4 ค่ำตอบแทนบุคคลอ่ืนที่มำช่วยงำนเป็นครั้งครำว หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่บุคคลอ่ืนที่มำท ำงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็น
ครั้งครำว แต่ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้บุคคลอ่ืนมำช่วยงำนโครงกำร โดยต้องระบุขอบเขตงำน ผลส ำเร็จของงำน และเวลำที่
ใช้ในกำรท ำงำนที่ชัดเจน 

(2) ผู้รับทุนต้องค ำนวณเวลำท ำงำนเป็นชั่วโมง หำกมีเศษของชั่วโมงเกิน 30 นำที ให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง แต่ถ้ำมีเศษของชั่วโมงไม่ถึง 30 
นำที ให้ปัดทิ้ง 

(3) ผู้รับทุนต้องจ่ำยค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับควำมส ำคัญของงำนและขอบเขตของำนที่มอบหมำย ในอัตรำ ไม่เกิน 100 บำท/ชั่วโมง 
แต่รวมกันไม่เกิน 1,000 บำท/วัน 

(4) ผู้รับทุนต้องมีหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
(ก) เอกสำรอนุมัติด ำเนินกำรให้บุคคลอื่นมำช่วยงำน  
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
(ค) ใบส ำคัญรับเงินพร้อมระบุผลงำนและช่วงเวลำกำรท ำงำนประกอบกำรเบิกจ่ำย 
(ง) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

 

 

 

2.2  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  
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2.2.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทำง หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้แก่ผู้เดินทำงเพ่ือเป็นค่ำอำหำรใน กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งส ำนักงำนหรือ
สถำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติเป็นครั้งครำว ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำร โดยต้องระบุวัตถุประสงค์กำรเดินทำงหรือ
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และระบุวัน เวลำ และสถำนที่ท่ีต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนที่ชัดเจน   

(2) ผู้รับทุนต้องค ำนวณเวลำที่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยให้เริ่มนับเวลำตั้งแต่ออกเดินทำงจำกสถำนที่ปฏิบัติงำนหรือสถำนที่พักจนถึง
เวลำเดินทำงกลับถึงสถำนที่ปฏิบัติงำนหรือสถำนที่พัก โดยให้ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  กรณีพักแรม 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป นับเป็น 1วัน  
(ข)  กรณีไม่พักแรม เกิน 12 ชั่วโมงข้ึนไป เป็น 1 วัน เศษเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป นับเป็นครึ่งวัน  

(3) ผู้รับทุนจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงให้แก่ผู้เดินทำงได้ในอัตรำ 270 บำท/วัน เว้นแต่กรณีท่ีสถำนที่ปฏิบัติงำนนั้นมีกำรจัดเลี้ยงอำหำรบำง
มื้อ ให้ผู้รับทุนงดกำรจ่ำยเบี้ยเลี้ยงเดินทำงในม้ือนั้นในอัตรำ 90 บำท/มื้อ 

(4) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
(ก) เอกสำรอนุมัติให้ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำน  
(ข) หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมหรือใบสรุปผลปฏิบัติงำนหรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร 
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
(ง) ใบส ำคัญรับเงิน 
(จ) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก)  

2.2.2 ค่ำเช่ำที่พัก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้แก่ผู้เดินทำงเพ่ือเป็นค่ำเช่ำที่พัก ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้งส ำนักงำนหรือสถำนที่
ปฏิบัติงำนตำมปกติเป็นครั้งครำว และจ ำเป็นต้องพักแรม ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำที่พักภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้ผู้เดินทำงเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือให้ผู้เดินทำงไปกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ ให้แก่โครงกำร โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้น ระบุวัน เวลำ และสถำนที่จัด และระบุวัน เวลำ และสถำนที่จะพักแรมที่ชัดเจน 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรฝึกอบรม หรือกำรสัมมนำ หรือ ผู้เดินทำง “พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้องพัก” เว้นแต่
กรณีท่ีไม่เหมำะสมที่จะพักรวมกันหรือมีควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้ระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นไว้ในหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้ชัดเจน 

(3) ในกรณีที่ผู้เดินทำงต้องพักแรมในยำนพำหนะระหว่ำงเดินทำง เช่น เดินทำงโดยรถไฟหรือรถทัวร์ในเวลำกลำงคืน เป็นต้น หรือต้องพัก
แรมในสถำนที่ของทำงรำชกำรหรือที่พักแรมทีห่น่วยงำนอ่ืนจัดไว้ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ให้ผู้รับทุนงดกำรจ่ำยค่ำเช่ำที่พัก 

(4)  ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำที่พักให้เหมำะสมกับกับค่ำครองชีพของแต่ละพ้ืนที่ ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 
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พื้นที่พักแรม อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
(1) พ้ืนที่ที่มีค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำมที่

ผู้จัดกำรประกำศก ำหนด 
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง  

แตไ่ม่เกิน 1,875 บำท/คน/วัน 
ก. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณีเป็นผู้

จัด)หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร (กรณีเป็น
ผู้เข้ำร่วม) 

ข. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ค. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่ สสส.ก ำหนด1 
ง. ใบแสดงรำยละเอียดกำรเข้ำพัก (Folio) 
จ. กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดำใช้ใบส ำคัญรับเงินและ

แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่
ทำงรำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก) 

 

(2) พ้ืนที่อ่ืน นอกเหนือจำกพ้ืนที่ตำม (1) ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง  
แตไ่ม่เกิน 1,500 บำท/คน/วัน 

1 ใบเสร็จรับเงิน (กรณีพักในโรงแรม) หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนจ าหน่าย (กรณีจองผ่านตัวแทนจ าหน่าย) หรือใบส าคัญรับเงิน   
  กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน (กรณีพักท่ีอ่ืนนอกจากโรงแรม) 

2.2.3 ค่ำพำหนะเดินทำง หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำรถ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพ่ือให้ผู้เดินทำงสำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอก
สถำนที่ตั้งส ำนักงำนหรือสถำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติเป็นครั้งครำว และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดินทำง หำกไม่จ่ำยจะท ำให้ไม่
สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้นได้ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน ค่ำผ่ำนทำง ค่ำขนย้ำยอุปกรณ์ขนำดใหญ่ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้อง
เบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติให้ผู้เดินทำงเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือให้ผู้เดินทำงไปกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ ให้แก่โครงกำรโดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้น ระบุวัน เวลำ สถำนที่จัด  ระบุเส้นทำงหรือระยะทำง และพำหนะที่จะเดินทำงไปยัง
สถำนที่ที่ต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้นที่ชัดเจน 

(2) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงตำมระยะทำงหรือเส้นทำงที่เดินทำงไปยังสถำนที่จัดประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือ
สถำนที่ที่ไปปฏิบัติงำนให้แก่โครงกำรเท่ำนั้น หำกมีกำรเดินทำงออกนอกเส้นทำงนั้น ให้ผู้รับทุนงดกำรเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงในส่วนนั้ น เว้นแต่เดินทำงออกนอก
เส้นทำงเพ่ือไปปฏิบัติงำนที่เกี่ยวเนื่องกันหรือไปปฏิบัติงำนอ่ืนให้แก่โครงกำร ให้ผู้รับทุนเบิกจ่ำยค่ำพำหนะเดินทำงในส่วนนั้น  โดยระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นดังกล่ำวไว้ใน
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยให้ชัดเจน  
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(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยให้เหมำะสมกับประเภทค่ำพำหนะเดินทำง ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

ประเภทพำหนะเดินทำง อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
(1) ค่ำพำหนะประจ ำทำง เช่น รถโดยสำรประจ ำทำง รถไฟ เป็นต้น ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง  ก. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณีเป็นผู้

จัด)หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร (กรณีเป็น
ผู้เข้ำร่วม) 

ข. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ค. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองกำรจ่ำย พร้อมแนบตั๋ว

โดยสำร 
(2) ค่ำพำหนะรับจ้ำง (เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยำนยนต์ รถสองแถว   

รถตู้ เป็นต้น) ให้เบิกจ่ำยตำมลักษณะของพ้ืนที่เดินทำง ดังนี้ 
(ก) ในเขตกรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ 

หรือเส้นทำงที่ต้องวิ่งผ่ำนเขตกรุงเทพฯ เช่น จำกจตุจักร
หรือนนทบุรีไปสนำมบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น 

(ข) ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือข้ำมเขตจังหวัดที่ไม่มีเขตติดต่อ
กับกรุงเทพฯ 

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
แต่ไม่เกิน 600 บำท/เที่ยว 

 
 

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
 

ก. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณีเป็น                
ผู้จัด)หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร (กรณีเป็น
ผู้เข้ำร่วม) 

ข. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงิน 
ค. ใบส ำคัญรับเงินหรือใบรับรองกำรจ่ำย 
ง. กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงิน แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือ

ส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ของผู้เดินทำง(เฉพำะ
เบิกจ่ำยครั้งแรก)  

(3) ค่ำพำหนะส่วนตัว ให้เหมำจ่ำยค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงและ              
ค่ำสึกหรอตำมประเภทพำหนะ ดังนี้ 
(ก) รถจักรยำนยนต์     
(ข) รถยนต์ 

 
 

2 บำท/กิโลเมตร 
4 บำท/กิโลเมตร 

แต่ไม่เกินค่ำเครื่องบินชั้น
ประหยัด 

เฉพำะจังหวัดที่สำมำรถเดินทำง
ได้โดยเครื่องบิน  

ก. ส ำเนำหนังสือหรือหลักฐำนอนุมัติ กำรเดินทำง
ปฏิบัติงำน ตำมระยะทำงหรือเส้นทำงที่เดินทำงไปยัง
สถำนที่จัดประชุม 

ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม(กรณีเป็นผู้
จัด)หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร (กรณีเป็น
ผู้เข้ำร่วม) 

ค. ใบอนุมตัิกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
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ประเภทพำหนะเดินทำง อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
ง. ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชน หรือ

ส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้ง
แรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

(4) ค่ำเครื่องบิน ให้เบิกจ่ำยได้เฉพำะค่ำเครื่องบินในชั้นประหยัด                
ไม่ว่ำจะเป็นค่ำโดยสำรเครื่องบิน ค่ำสัมภำระ ค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำบริกำรต่ำงๆ ที่สำยกำรบินหรือตัวแทนจ ำหน่ำยเรียกเก็บ
ส ำหรับผู้ใช้บริกำรตำมปกติ แต่ไม่รวมถึงค่ำบริกำรที่ผู้เดินทำง
จัดซื้อเพ่ิมเติม เช่น ค่ำบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น  

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
 

ก. ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเดินทำง  
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม(กรณีเป็นผู้

จัด)หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร (กรณีเป็น
ผู้เข้ำร่วม) 

ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. ใบเสร็จรับเงิน  ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำร

เดินทำง (Itinerary Receipt) กรณีซื้อตั๋วเครื่องบิน
ผ่ ำน เว็ บ ไซต์  (E-Ticket)  หรื อสิ่ ง พิม พ์ออกของ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์  

จ. ตั๋วโดยสำรหรือตั๋วเครื่องบิน (Boarding Pass) ขำใด
ขำหนึ่งของผู้เดินทำง หรือหลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำ
ร่วมประชุม/กิจกรรมนั้น 

(5) ค่ำเช่ำรถ ให้เบิกจ่ำยตำมประเภทของพำหนะ ดังนี้ 
(ก) ค่ำเช่ำรถทั่วไปหรือรถตู้ ส ำหรับพ้ืนที่ที่มีค่ำครองชีพสูงหรือ                  

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 
(ข) ค่ำเช่ำรถทั่วไปหรือรถตู้ ส ำหรับพื้นที่อ่ืนนอกเหนือจำกพ้ืนที่

ตำม (ก) 
 

(ค) เช่ำรถบัส 
 

 
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 

แตไ่ม่เกิน 2,500 บำท/วัน 
 

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
แตไ่ม่เกิน 2,000 บำท/วัน 

 
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 

แตไ่ม่เกิน 30,000 บำท/วัน 

 
ก. ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเดินทำง 
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม (กรณีเป็นผู้

จัด) หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร (กรณีเป็น
ผู้เข้ำร่วม) 

ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้ให้บริกำร

ไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
จ. ส ำเนำทะเบียนรถ 
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ประเภทพำหนะเดินทำง อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
(ง) นอกจำกค่ำเช่ำตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เบิกค่ำน้ ำมันหรือ

เชื้อเพลิง  
 ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง ฉ. กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ 
(เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

(6) ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้น  
หำกไม่จ่ำยจะท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนั้นให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ได้ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน ค่ำผ่ำน
ทำง ค่ำขนย้ำยอุปกรณ์ขนำดใหญ่ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม เป็นต้น 

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง ก. ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเดินทำง 
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม(กรณีเป็นผู้
จัด)หรือหนังสือเชิญและก ำหนดกำร (กรณีเป็นผู้เข้ำร่วม) 
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่ สสส.ก ำหนด1 

จ.  กรณใีช้ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะ
เบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

1 หลักฐานการจ่ายเงินตามที่ สสส.ก าหนด ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบส าคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจากเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ  สิ่งพิมพ์ออกของ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากหลักฐานการจ่ายเงินมีรายการไม่ครบถ้วน จะต้องด าเนินการรับรองการจ่ายเงินด้วยใบรับรองการจ่ายเงินพร้อมแนบหลักฐาน
ดังกล่าวประกอบการเบิกจ่าย 
 
 
 
 

  2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.3.1 ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยเป็นค่ำอำหำร มื้อหลักหรือค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับรับรอง
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจ ำเป็นต้องจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มเพ่ือเลี้ยงรับรอง โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม                          
กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน  

(2) ผู้รับทุนต้องเลือกสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น  
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ให้สอดคล้องกับสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัด

กิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้นตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

สถำนที ่ อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
(1) กรณีจัดในพื้นที่ที่มีค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว               

ตำมที่ผู้จัดกำรประกำศก ำหนด  
 ก. เอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำร

สัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ และก ำหนดกำร 

ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนำ หรือกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่ระบุระยะเวลำของกิจกรรมที่
ครอบคลุมมื้ออำหำร 

ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมที่ สสส.ก ำหนด 
จ. กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดำไม่สำมำรถออก

หลักฐำนกำรจ่ำยเงินได้ ให้ใช้ใบส ำคัญรับเงิน
พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ
ส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำย
ครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

(ก) ค่ำอำหำรมื้อหลัก ส ำหรับกำรจัดในโรงแรม ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
แต่ไม่เกิน 625 บำท/คน/มื้อ 

(ข) ค่ำอำหำรมื้อหลัก ส ำหรับกำรจัดที่อ่ืนนอกจำกโรงแรม ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
แต่ไม่เกิน 185 บำท/คน/มื้อ 

(ค) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกำรจัดในโรงแรม ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
แต่ไม่เกิน 100 บำท/คน/มื้อ 

(ง) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกำรจัดที่อ่ืนนอกจำก
โรงแรม 

ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
แต่ไม่เกิน 85 บำท/คน/มื้อ 

หมายเหตุ อัตราตาม (1) ได้ค านวณรวมส่วนเพิ่มของแหล่งพ้ืนที่ท่องเที่ยวไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
 

(2) กรณีจัดในพื้นที่อ่ืน นอกจำกพื้นที่ตำม (1)   
(ก) ค่ำอำหำรมื้อหลัก ส ำหรับกำรจัดในโรงแรม ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 

แต่ไม่เกิน 500 บำท/คน/มื้อ 
(ข) ค่ำอำหำรมื้อหลัก ส ำหรับกำรจัดที่อ่ืนนอกจำกโรงแรม ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 

แต่ไม่เกิน 150 บำท/คน/มื้อ 
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สถำนที ่ อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
(ค) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกำรจัดในโรงแรม ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 

แต่ไม่เกิน 80 บำท/คน/มื้อ 
(ง) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับกำรจัดที่อ่ืนนอกจำก

โรงแรม 
ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 

แต่ไม่เกิน 70 บำท/คน/มื้อ 

2.3.2 ค่ำเช่ำสถำนที่  หมำยถึง ค่ำเช่ำห้องประชุมหรือสถำนที่ส ำหรับกำรประชุมกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม หรือกำรศึกษำวิจัย 
และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเช่ำโดยกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนทีภ่ำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่ส ำหรับจัดงำนนั้น โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม                              
กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน  

(2) ผู้รับทุนต้องเลือกสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น  
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ให้สอดคล้องกับสถำนที่จัดกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย 

หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น ตำมตำรำงดังต่อไปนี้ 

สถำนที ่ อัตรำ เอกสำรประกอบกำรเบิก 
(1) กรณีจัดในโรงแรม   ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 

แต่ไม่เกิน 10,000 บำท/ห้อง/วัน 
ก. หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัด

กิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ และก ำหนดกำร 
ข. หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกิจ

กรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มี

ใบเสร็จรับเงิน) 
จ. กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

หรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้
ผู้รับเงินรำยนั้น) 

(2) กรณีจัดในสถำนที่อ่ืนนอกจำกโรงแรม   ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
แต่ไม่เกิน 5,000 บำท/ห้อง/วัน 

 
 
 

 
หมำยเหตุ : กรณีจ ำเป็นต้องเช่ำสถำนท่ีเกินอัตรำดังกล่ำว ให้ด ำเนินกำรโดยกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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2.3.3 ค่ำเช่ำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  หมำยถึง ค่ำเช่ำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับ ใช้ในกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม 
กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณภ์ำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับจัดงำนนั้น โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำร
จัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น รวมทั้งควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดหำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เท่ำที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดประชุมกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำร
ศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น  

(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตำมค่ำใช้จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บำท/วัน เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นต้องเช่า
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เกินอัตราดังกล่าว ต้องด าเนินการเช่าโดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(4) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
(ก) หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  
(ข) หลักฐำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
(ง) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(จ) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก

ให้ผู้รับเงินรำยนั้น)  
 
 

2.3.4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ  กำรจัด
กิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำวัสดุส ำนักงำนภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้วัสดุส ำนักงำน โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม                  
กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น และควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้วัสดุส ำนักงำนนั้น 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดหำวัสดุส ำนักงำนเท่ำที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือ
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น  
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(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยจัดหำวัสดุส ำนักงำนตำมค่ำใช้จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บำท/ชิ้น (หรือชุด) เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นต้องเช่าวัสดุ
ส านักงานเกินอัตราดังกล่าว ต้องด าเนินการจัดหาโดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

(4) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
(ก) หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
(ค) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(ง) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก

ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

2.3.5 ค่ำวัสดุงำนครัว  หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำย  ที่ใช้ในกำรจัดหำวัสดุงำนครัวต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรรับรองผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำร
สัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำวัสดุงำนครัวภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้วัสดุงำนครัว โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย 
หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น และควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้วัสดุงำนครัวนั้น 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดหำวัสดุงำนครัวเท่ำที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือ
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น  

(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจัดหำวัสดุงำนครัวตำมค่ำใช้จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บำท/ชิ้น (หรือชุด) เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นต้องจัดหา
วัสดุงานครัวเกินอัตราดังกล่าว ต้องด าเนินการจัดหาโดยกระบวนกาจัดซื้อจัดจ้าง 

(4) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจัดหำวัสดุงำนครัวภำยใต้เงื่อนไขที่ข้อตกลงก ำหนด 
(5) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 

(ก) หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
(ค) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(ง) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก

ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 
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2.3.6 ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง  หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดหำวัสดุที่ใช้แล้วหมดไป (นอกจำกวัสดุส ำนักงำนและวัสดุงำนครัว) โดยใช้ควบคู่กับ
อุปกรณ์หลัก เพ่ือใช้ในกำรจัดประชุมกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำง  ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำวัสดุสิ้นเปลือง  
ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลำ และสถำนที่จัดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ หรือกำรจัดกิจกรรม                  
กำรศึกษำวิจัย หรือกำรปฏิบัติงำนนั้น และควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองนั้น 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดหำวัสดุสิ้นเปลืองเท่ำที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย หรือ
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น  

(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจัดหำวัสดุสิ้นเปลืองตำมค่ำใช้จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บำท/ชิ้น (หรือชุด) เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นต้องจัดหา
วัสดุสิ้นเปลืองเกินอัตราดังกล่าว ต้องด าเนินการจัดหาโดยกระบวนกาจัดซื้อจัดจ้าง 

(4) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
(ก) หลักฐำนอนุมัติกำรจัดประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดกิจกรรม กำรศึกษำวิจัย และกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
(ค) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(ง) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก

ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 
 
 

2.4 ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ  

 ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ใน กำรจ้ำงเหมำ หรือเช่ำสถำนที่หรือวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ  หรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำจ้ำงที่จ่ำย
ให้แก่ผู้รับจ้ำงเพ่ือท ำกำรวิจัยหรือประเมินผลด้วย ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำจ้ำงท ำของ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ ภำยใต้เงื่อนไข 
ดังตอ่ไปนี้ 



- 86 - 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจ้ำง กำรเช่ำ หรือกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรนั้น โดยระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลควำมจ ำเป็นที่
ต้องใช้สิ่งนั้นให้ชัดเจน 

(2) ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ สสส. ก ำหนด เว้นแต่ ผู้รับทุนเป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้ถือ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตลอดจนกฎระเบียบหรือแนวทำงปฏิบัติที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำจ้ำงท ำของ ค่ำเช่ำ หรือค่ำจัดหำสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ ในอัตรำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับรำคำใน
ท้องตลำด 

(4) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
(ก) ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิำรจ้ำงเหมำ กำรเช่ำ หรือกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรนั้น 
(ข) ส ำเนำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเอกสำรประกอบกำรจัดจัดซื้อจัดจ้ำง และเอกสำรกำรตรวจรับสินค้ำหรือบริกำรนั้น 
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย  และใบแจ้งหนี้  
(ง) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้ให้เช่ำไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(จ) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงิน

รำยนั้น) 

 

 

 

 

2.5 เงินที่ผู้รับทุนสนับสนุนให้แก่บุคคลอ่ืนเพื่อด ำเนินโครงกำรย่อย  
เงินที่ผู้รับทุนสนับสนุนให้แก่บุคคลอ่ืนเพื่อด ำเนินโครงกำรย่อย หมำยถึง เงินที่สนับสนุนให้แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้รับทุนหรือบุคลำกรของโครงกำร      

เพ่ือด ำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติงำนให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรประเภทพัฒนำและปฏิบัติกำร หรื อโครงกำรประเภท
ศึกษำวิจัยและประเมินผล ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยเงินที่สนับสนุนให้แก่บุคคลอื่น เพ่ือด ำเนินโครงกำรย่อยภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ผู้รับทุนต้องพัฒนำข้อเสนอโครงกำรย่อยที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรหลัก โดยข้อเสนอโครงกำรดังกล่ำวอำจมำจำก
กำรพัฒนำร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหรือประกำศเปิดรับข้อเสนอจำกประชำชนทั่วไปก็ได้  

(2) ผู้รับทุนต้องจัดให้มีกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยโดยผู้ทรงคุณวุฒิตำมบัญชีรำยชื่อของ สสส. หรือตำมบัญชีรำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำก สสส. โดยวิธีกำรจัดส่งข้อเสนอโครงกำรย่อยให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนหรือกำรจัดประชุมผู้ ทรงคุณวุฒิเพ่ือร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรย่อย ตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

วงเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
(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
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดก็ได้  ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรย่อยภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(3) เมื่อผู้รับทุนจัดให้มีกำรกลั่นกรองและพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำรใดแล้ว  ผู้รับทุนต้องจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลงในกำรสนับสนุนเงินให้แก่
บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้รับทุนหรือบุคลำกรของโครงกำร และไม่มีกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ กรรมการบริหารแผน อนุกรรมการ กรรมการประเมินผล ผู้จัดการ 
หรือผู้ปฏิบัติงานของ สสส. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลนั้น   

(4) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้ 
(ก) ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตโิครงกำรย่อย 
(ข) ส ำเนำสัญญำหรือข้อตกลงในกำรสนับสนุนเงินให้แก่โครงกำรย่อย 
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย  พร้อมแนบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำรย่อย (ถ้ำมี)   
(ง) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน)   
(จ) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

2.6 ค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร  

ค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำร หมำยถึง ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงำนประจ ำให้แก่โครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร 
นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชำกำร ผู้ประสำนงำน หรือผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอ่ืนใด ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนภำยใต้วัตถุประสงค์ของโครงกำร และมีกำร
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จัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวของโครงกำร (คือมีกำรระบุระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตำมระยะเวลำของโครงกำร) และหักภำษี ณ ที่จ่ำยในนำม สสส. 
แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่เข้ำมำปฏิบัติงำนในโครงกำรเป็นครั้งครำวหรือรับจ้ำงท ำงำนเป็นรำยวัน หรือผู้รับจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงท ำของ  หรือบุคคลที่รับกำรสนับสนุนทุนเพ่ือ
ด ำเนินโครงกำรย่อย ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกรของโครงกำรภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงบุคลำกรของโครงกำร โดยระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่อยู่ภำยใต้วัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ชัดเจน 
และจะจ่ำยค่ำตอบแทนจำกเงินสนับสนุนโครงกำรได้เฉพำะกรณีที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. เท่ำนั้น 

(2) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนของบุคลำกรแต่ละคนให้เหมำะสม โดยต้องค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนจำก “เวลำที่ใช้ท ำงำนจริง” คูณด้วย 
“อัตรำเงินเดือนพ้ืนฐำน” ภำยใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) เวลำที่ใช้ท ำงำนจริง หมำยถึง เวลำที่บุคลำกรแต่ละคนจะใช้ในกำรท ำงำนในโครงกำร ซึ่งอำจแตกต่ำงกันตำมเนื้องำนและปริมำณงำนที่
แต่ละคนต้องรับผิดชอบ โดยให้แยกพิจำรณำเป็น  2 กรณี ดังนี้ 

▪ กรณีบุคลำกรท ำงำนเต็มเวลำ (full-time) หมำยถึง กรณีที่บุคคลนั้นสำมำรถอุทิศเวลำมำท ำงำนในโครงกำรนั้นได้ไม่น้อยกว่ำ
เดือนละ 22 วันท ำกำร ให้ค ำนวณวันท ำงำนโดยประมำณออกมำเป็นจ ำนวนคนต่อเดือน (Man-Month) 

▪ กรณีบุคลำกรท ำงำนบำงเวลำ (Part-time) กล่ำวคือ กรณีที่บุคคลนั้นมำท ำงำนให้แก่โครงกำรได้เฉพำะบำงวันหรือบำงเวลำ
เท่ำนั้น และเม่ือรวมเวลำท ำงำนทั้งหมดในแต่ละเดือนแล้วมีเวลำท ำงำนรวมกันไม่ถึงเดือนละ 22 วันท ำกำร ให้ค ำนวณวันท ำงำนโดยประมำณออกมำเป็นจ ำนวนคนต่อ
วัน (Man-Day) หรือจ ำนวนคนต่อชั่วโมง (Man-Hour) ตำมจ ำนวนวันและเวลำที่มำท ำงำนจริง ทั้งนี้ให้ค ำนวณเวลำท ำงำนโดยใช้เวลำ 8 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน 

(ข) อัตรำเงินเดือนพื้นฐำน หมำยถึง อัตรำเงินเดือนที่บุคลำกรแต่ละคนจะมีสิทธิได้รับเป็นกำรตอบแทนจำกกำรท ำงำนให้แก่โครงกำร ซึ่ง
อำจแตกต่ำงกันไปตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในโครงกำร ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลงำนในอดีตที่ผ่ำนมำ และอัตรำ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ผู้นั้นเคยได้รับหรือได้รับอยู่ในปัจจุบัน หรืออัตรำค่ำตอบแทนที่ผู้นั้นเคยได้รับจำกแหล่งทุนอ่ืน โดยให้ค ำนึงถึงกรอบอัตรำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงตำม
ตำรำงดังต่อไปนี้ 

 

 

คุณสมบัติ อัตรำเงินเดือน เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
(1)   กรณผีู้รับผิดชอบโครงกำรหรือนักวิจัย    

(ก) คุณวุฒิระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
1) ประสบกำรณ์ไม่ถึง 5 ปี  

 
ไม่เกิน 24,000 บำท 
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คุณสมบัติ อัตรำเงินเดือน เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
2) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 
3) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี 
4) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  

ไม่เกิน 33,800 บำท 
ไม่เกิน 48,800 บำท 
ไม่เกิน 65,500 บำท 

ก. ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจ้ำงบุคลำกรของ
โครงกำร พร้อมกับหนังสือรับรองกำรท ำงำนหรือหลักฐำน
อ่ืนที่สำมำรถใช้ยืนยันอัตรำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ผู้นั้นเคย
ได้รับหรือได้รับอยู่ในปัจจุบัน 

ข. ส ำเนำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงบุคลำกรของโครงกำร  
ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. ใบส ำคัญรับเงิน   
จ. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำง

รำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 
 

(ข) คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
1) ประสบกำรณ์ไม่ถึง 5 ปี  
2) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี  
3) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี                               
4) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  

 
ไม่เกิน  31,000 บำท 
ไม่เกิน 40,700 บำท 
ไม่เกิน 57,000 บำท 
ไม่เกิน 74,900 บำท 

(ค) คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 
1) ประสบกำรณ์ไม่ถึง 5 ปี   
2) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี   
3) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี  
4) ประสบกำรณ์ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป   

 
ไม่เกิน 46,000 บำท 
ไม่เกิน 62,000 บำท 
ไม่เกิน 80,700 บำท 
ไม่เกิน 102,300 บำท 

(2)   กรณีผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชำกำร ผู้ประสำนงำน หรือ
ผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอื่นๆ  

ใ ห้ น ำ อั ต ร ำ เ งิ น เ ดื อ น ข อ ง
เจ้ำหน้ำที่ของ สสส. ตำมบัญชี
แ น บ ท้ ำ ย ข้ อ บั ง คั บ ก อ ง ทุ น
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
พ.ศ. 2559 มำใช้โดยอนุโลม 

หมำยเหตุ : กำรเทียบคุณสมบัติของบุคคลตำม (1) ให้อยู่ในระดับปริญญำตรีใน (ก) หรือปริญญำโทใน (ข) หรือปริญญำเอกใน (ค) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที ่สสส. ก ำหนด 

2.7 ค่ำบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
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ค่ำบริหำรจัดกำรส ำนักงำน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยโดยทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย ดังต่อไปนี้ 

2.7.1 ค่ำเช่ำสถำนที่ท ำกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรเช่ำสถำนที่ส ำหรับเป็นสถำนที่ตั้งท ำกำรของโครงกำร โดยต้องมีกำรจัดท ำสัญญำเช่ำ              
ในนำมโครงกำรและหักภำษี ณ ที่จำ่ยในนำม สสส. ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ท ำกำร ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ท ำกำรเท่ำที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร และเบิกจ่ำยได้เฉพำะกรณีที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. เท่ำนั้น 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรเช่ำสถำนที่ท ำกำร    
(3) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำสถำนที่ท ำกำรให้ชัดเจน  
(4) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยคำ่เช่ำสถำนที่ท ำกำรตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง แต่ไม่เกินขนำดของพ้ืนที่ใช้เป็นสถำนที่ท ำกำรของโครงกำรนั้น 
(5) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้   

(ก) ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิำรเช่ำสถำนที่ท ำกำร  
(ข) ส ำเนำสัญญำหรือข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรเช่ำสถำนที่ท ำกำร  
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
(ง) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้ให้เช่ำไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(จ) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก

ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

2.7.2 ค่ำสำธำรณูปโภค หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรสำธำรณูปโภคส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน ซึ่งผู้รับทุนได้จัดท ำหลักฐำน
กำรใช้บริกำรในนำมโครงกำร และหักภำษี ณ ที่จ่ำยในนำม สสส. เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์ รวมถึงค่ำเช่ำเครื่องและ/หรือหมำยเลขโทรศัพท์ ค่ำ
บ ำรุงรักษำสำย ค่ำไปรษณีย์ และค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภคภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคเท่ำท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร และเบิกจ่ำยได้เฉพำะกรณีท่ีระบุไว้ในข้อเสนอ
โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจำก สสส. เท่ำนั้น 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคให้ชัดเจน  
(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคตำมอัตรำค่ำใช้จ่ำยจริง  
(4) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้  
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(ก) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค    
(ข) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้ให้บริกำรไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(ค) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก

ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

2.7.3 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนหรือ                
กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ซึ่งผู้รับทุนได้จัดท ำหลักฐำนกำรซื้อขำยในนำมโครงกำร และหักภำษี ณ ที่จ่ำยในนำม สสส. ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้อง
เบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณส์ ำนักงำนภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนเท่ำที่จ ำเป็นและต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุอุปกรณ์
ส ำนักงำนให้ชัดเจน 

(2) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยจัดหำวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนตำมค่ำใช้จ่ำยจริง  
(3) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้  

(ก) ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิำรจัดหำค่ำวัสดุอุปกรณส์ ำนักงำน  
(ข) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
(ค) ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้ขำยไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(ง) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรก

ให้ผู้รับเงินรำยนั้น) 

2.7.5 ค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำร หมำยถึง ค่ำตอบแทนบุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
บัญชี  หรือผู้ สอบบัญชีภำษีอำกรตำมประมวล
รัษฎำกร หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสหกรณ์ 

ก. ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรจ้ำงผู้ตรวจ
สอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำร  

ข. ส ำเนำสัญญำหรือข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรจ้ำง
ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำร  

ค. ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย   
ง. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้ขำย

ไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
จ. กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำง
รำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับ
เงินรำยนั้น) 

 

(3) วงเงินเกิน 5 ล้ำนบำทข้ึนไป ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
บัญชี เว้นแต่กรณีที่มี เหตุขัดข้อง ผู้จัดกำรอำจ
พิจำรณำอนุมัติ ให้ ใช้ผู้สอบบัญชีภำษีอำกรตำม
ประมวลรัษฎำกร หรือผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ได้เท่ำท่ีจ ำเป็น 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดท ำสัญญำหรือข้อตกลงหรือหลักฐำนกำรจ้ำงผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำรให้ชัดเจน  
(3) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิำรเบิกจ่ำยค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำรให้ชัดเจน 
(4) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของโครงกำร ตำมค่ำใช้จ่ำยจริง แต่ไม่เกินอัตรำที่ สสส. ก ำหนด 
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2.8 ค่ำครุภัณฑ์โครงกำร  

 ค่ำครุภัณฑ์โครงกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรจัดซื้อหรือจ้ำงท ำหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรหรือบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวรและมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 1 ปี  ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โครงกำรภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โครงกำรเท่ำที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร และเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สสส. เท่านั้น 

(2) ผู้รับทุนต้องจัดท ำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โครงกำรให้ชัดเจน รวมทั้งต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ สสส. ก ำหนด เว้นแต่ผู้รับทุนเป็นส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตลอดจน
กฎระเบียบหรือแนวทำงปฏิบัติที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

(3) ผู้รับทุนต้องเบิกจ่ำยค่ำครุภัณฑ์โครงกำรในอัตรำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับรำคำในท้องตลำด 
(4) เมื่อจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์เสร็จแล้ว ผู้รับทุนต้องบันทึกรำยกำรครุภัณฑ์นั้นไว้ในรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละงวด รวมทั้งต้องควบคุมดูแล                   

กำรใช้งำนครุภัณฑ์ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและอยู่ภำยในวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมถึงต้องบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ 
(5) ผู้รับทุนต้องมหีลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ดังนี้  

(ก) ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรอนุมัตกิำรจ้ำง กำรเช่ำ หรือกำรจัดหำครุภัณฑ์นั้น  
(ข) ส ำเนำสัญญำหรือข้อตกลงหรือเอกสำรกำรจัดจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรตรวจรับครุภัณฑ์นั้น 
(ค) ใบอนุมัติกำรจ่ำยเงินหรือใบส ำคัญจ่ำย  และใบแจ้งหนี้  
(ง) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีผู้รับจ้ำง/ผู้ขำยไม่มีใบเสร็จรับเงิน)  
(จ) กรณีใช้ใบส ำคัญรับเงิน ต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (เฉพำะเบิกจ่ำยครั้งแรกให้ผู้รับเงิน

รำยนั้น) 
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   เอกสำรภำคผนวก 5 
ตัวอย่ำงแบบบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร 

 
ใบส ำคัญจ่ำย (Payment Voucher) 

เลขที่................................ 
วันที่ ................................ 

ข้อตกลงเลขที่ ......................................................... 
โครงกำร................................................................. ................................................................................ 
 จ่ำยให้ ..................................................................................................................... ................... 
 เงินสด ..................................................................................................................... ................... 
 เช็ค เลขที่ ........................................ ธนำคำร ....................................สำขำ..................ลงวันที่  ................. 

 

ล ำดับที ่ รำยกำร เลขที่บัญช ี ชื่อบัญช ี จ ำนวนเงิน (บำท) 

     
     
     
     
     
     
     
     
(ตัวอักษร)        รวมเป็นเงิน  

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

(                                     ) (                                     ) (                                   ) 
วันที่............................. 

ผู้จัดท ำ (1) 
วันที่............................. 

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

ผู้จ่ำยเงิน (3) 
 

 
 

หมำยเหตุ : กรณีจ่ำยเป็นเงินสด และเช็คต้องให้ผู้รับเงินลงนำม 

....................................................... ....................................................... 
(                                        ) (                                         ) 
วันที่ .................................. วันที่ ............................................... 
             ผู้บันทึกบัญชี (5)                            ผู้รับเงิน (4) 
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ใบส ำคัญรับ (Receipt Voucher) 
เลขที่................................ 
วันที่ ................................ 

ข้อตกลงเลขที่ ......................................................... 
โครงกำร................................................................. ................................................................................ 
     ได้รับเงินจำก .................................................................................... .................................................... 
 เงินสด ..................................................................................................................... ................... 
 เงินโอน .......................................................................................................................................  
 เช็ค เลขที่ ........................................ ธนำคำร ....................................สำขำ..................ลงวันที่  ................. 

 
ล ำดับที ่ รำยกำร เลขที่บัญช ี ชื่อบัญช ี จ ำนวนเงิน (บำท) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
(ตัวอักษร)        รวมเป็นเงิน  

 
 

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

(                                     ) (                                     ) (                                     ) 

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

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

วันที่............................. 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร (3) 
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   เอกสำรภำคผนวก 6 
ตัวอย่ำงแบบสัญญำยืมเงินทดรองจ่ำย 

 
ใบยืมเงินทดรองจ่ำย 

เลขที่................................ 
วันที่ ................................ 

ข้อตกลงเลขที่ ......................................................... 
โครงกำร................................................................. ................................................................................................  
กิจกรรม..................................................................................................................................... ............................. 
 

 ชื่อผู้ยืม..................................................................................ต ำแหน่ง.............................................. 
จ ำนวนเงิน.........................................................................ใชเ้พ่ือในกิจกรรม.......................... ............................... 
................................................................................................................................................................................  
 

ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

   
   
   
   
   
   
(ตัวอักษร)        รวมเป็นเงิน  

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

(                                     ) (                                     ) (                                     ) 
วันที่............................. 

ผู้ยืมเงิน (1) 
วันที่............................. 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (2) 

ผู้ตรวจสอบ 

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

ผู้อนุมัติ 
 

 
 
 

....................................................... ....................................................... 
(                                        ) (                                         ) 
วันที่ .................................. วันที่ ............................................... 
              ผู้รับเงิน (4)                            ผู้บันทึกบัญชี (5) 
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ใบคืนเงินทดรองจ่ำย 
เลขที่................................ 
วันที่ ................................ 

ข้อตกลงเลขที่ ......................................................... 
โครงกำร................................................................. ................................................................................................  
กิจกรรม................................................................................ .................................................................................. 
 

ชื่อผู้ยืม....................................................................................   ต ำแหน่ง.................................................... 
จ ำนวนเงิน.................................................................................. 

รำยกำรที่ใช้คืนเงินยืม 
ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

   
   
   
   
   
   
   

รวมเงินตำมหลักฐำนกำรจ่ำย  
จ ำนวนเงินส่งคืน  

จ ำนวนเงินที่ขอเบิกเพ่ิม  
(ตัวอักษร)              รวมเป็นเงิน  
 

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

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

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

ผู้ตรวจสอบ 

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

ผู้อนุมัติ 
 

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

(                                     ) 

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

  



- 98 - 

   เอกสำรภำคผนวก 7 
ตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงิน 

 
 
  

ต้องประกอบด้วย 
1. ช่ือท่ีอยู่ สถำนท่ีท ำกำร 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. รำยกำรที่แสดงว่ำรับเงิน 
4. จ ำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
5. ลำยมือช่ือผู้รับเงิน 
6. ช่ือผู้จ่ำย : ระบุช่ือ สสส. (ช่ือโครงกำร) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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   เอกสำรภำคผนวก 8 
ตัวอย่ำงบิลเงินสด 

 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ต้องประกอบด้วย 
1. ช่ือท่ีอยู่ สถำนท่ีท ำกำร 
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. รำยกำรที่แสดงว่ำรับเงิน 
4. จ ำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
5. ลำยมือช่ือผู้รับเงิน 
6. ช่ือผู้จ่ำย : ระบุช่ือ สสส. (ช่ือโครงกำร) 
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   เอกสำรภำคผนวก 9 
ตัวอย่ำงใบส ำคัญรับเงิน 

 

ใบส ำคัญรับเงิน 
  

     วันที่  XX–XX–XXXX  
 
        ข้ำพเจ้ำ            (ระบุชื่อผู้รับเงิน)            เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน      X-XXXX-XX-XXX-XX-X  
ที่อยู่                    (ระบุที่อยู่/สถำนที่ท ำกำรของผู้รับเงิน)  
  
ได้รับเงินจำก      ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  (ระบุชื่อโครงกำร                                ) 
ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวจริง จึงลงชื่อรับเงินในใบส ำคัญรับเงินนี้ไว้เป็นหลักฐำน                   
กำรรับเงิน 
 

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

หมำยเหตุ  แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับเงินหรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ (ส ำหรับกำรเบิกจ่ำยครั้งแรก) 
 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
1.                           (ระบุรายการค่าใช้จ่าย)  XXX,XXX  

 รวมทั้งสิ้น  XXX,XXX 

(ตัวอักษร)      (ระบุจ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร)      
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   เอกสำรภำคผนวก 10 
ตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจำกเครื่องช ำระเงินอัตโนมัติ (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 จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
XX/XX/XXXX  (ระบุละเอียดค่ำใช้จ่ำยและผู้รับเงิน)     .

             . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X,XXX  
 

รวมเงิน   
(ตัวอักษร)  

  
 ข้ำพเจ้ำ                                                                ต ำแหน่ง                                        . 
ขอรับรองว่ำ รำยกำรจ่ำยข้ำงต้นนี้ ข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปจริงเพ่ือด ำเนินกิจกรรม                      . 
                                   . 
โดยมีหลักฐำนกำรจ่ำยเงินซึ่งมีสำระส ำคัญไม่ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ท่ี สสส.ก ำหนด และ/หรือผู้รับเงินไม่สำมำรถ
ออกหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้ได้ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกันนี้แล้ว 

 
  (ลงชื่อ)        

             (                                         )
  

ต ำแหน่ง                                                  
                      วันที่                                                .          
 
หมำยเหตุ : หลักฐำนฉบับน้ีใช้ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่หรือลูกจ้ำงโครงกำรเท่ำน้ัน 
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   เอกสำรภำคผนวก 13 
แบบขอซื้อแสตมป์อำกร (อ.ส.10) 
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   เอกสำรภำคผนวก 14 
แบบขอเสียอำกรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4) 
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   เอกสำรภำคผนวก 15 
แนวปฏิบัติในกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยส ำหรับกำรใชจ้่ำยเงินสนับสนุนโครงกำร 

 
1. กรณีผู้รับทุนจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรให้แก่ “ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ” (ได้แก่ บุคคลธรรมดำ และคณะบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล) 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน 
กำรค ำนวณภำษี 

หัก ณ ที่จ่ำย 
แบบแสดงรำยกำรรำยเดือน แบบแสดงรำยกำรรำยปี 

แบบ ก ำหนดเวลำยื่น แบบ ก ำหนดเวลำยื่น 
(1) เงินได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน หรือจำกหน้ำที่

หรือต ำแหน่งงำนที่ท ำหรือจำกกำรรับท ำงำนให้
ตำมมำตรำ 40 (1) หรื อ  (2)  แห่ งประมวล
รัษฎำกร ได้แก่ กำรจ่ำยเงินประเภทค่ำตอบแทน
บุคลำกรของโครงกำร และค่ำตอบแทนบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่บุคลำกรของโครงกำร รวมถึงเงินที่จ่ำย
ให้ แก่บุ คคลที่ เ ดินทำงไปปฏิบัติ ง ำนให้แก่
โครงกำร 

1. ให้ ค ำนวณเ งินได้พึ งประ เมิ น เสมื อนหนึ่ ง ว่ ำ                 
ได้จ่ำยทั้งปี 
▪ กรณีค ำนวณแล้วไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภำษีเงินได้

บุคคลธรรมดำ ไม่ต้องหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 
▪ กรณีค ำนวณแล้วถึงเกณฑ์ที่ต้องภำษีเ งินได้   

บุคคลธรรมดำ ให้หักภำษี  ณ  ที่ จ่ ำยอัตรำ
ก้ำวหน้ำ  

2. ให้ออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย (50 ทวิ) 
ในนำม สสส. ให้กับผู้รับเงินทุกกรณี 
▪ ภำยในวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ ของปีถัดจำกปีภำษ ี
▪ ภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ถูกหักภำษีกรณีออก

จำกงำนในระหว่ำงปีภำษี 
หมำยเหตุ  
▪ กรณีที่ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดำมิได้เป็นผู้อยู่ใน

ประเทศ ให้หักภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอัตรำร้อยละ 15 
ของเงินได้ และออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี 
ณ ท่ีจ่ำยในนำม สสส. ให้กับผู้รับทุนทันที 

▪ (2) กรณีจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงหรือค่ำพำหนะเดินทำง                        
ซึ่งผู้รับเงินได้ใช้จ่ำยไปแล้วทั้งหมดในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่นั้น หรือจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงไม่เกินอัตรำสูงสุด                
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำย

ภ.ง.ด.1 ภำยใน 7   วันนับตั้งแต่วันสิ้น
เดือน ของเดือนที่จ่ำยเงิน 
พร้อมน ำส่งเงินภำษี ท่ีหักไว ้
หมำยเหตุ  
กรณผีู้รับเงินคนใด ค ำนวณ
แล้วไมม่ีภำษี ที่ต้องหัก ก็ไม่
ต้องกรอกในเดือนนั้นได้ แต่
เมื่อสิ้นปี ต้องกรอกให้ครบทุก
คนในแบบสรุปภำษีทั้งปี 
(ภ.ง.ด.1 ก) 

ภ.ง.ด.1 ก. ภำยในเดือน
กุมภำพันธ ์
ของปีถัดไป 
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1. กรณีผู้รับทุนจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรให้แก่ “ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ” (ได้แก่ บุคคลธรรมดำ และคณะบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล) 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน 
กำรค ำนวณภำษี 

หัก ณ ที่จ่ำย 
แบบแสดงรำยกำรรำยเดือน แบบแสดงรำยกำรรำยปี 

แบบ ก ำหนดเวลำยื่น แบบ ก ำหนดเวลำยื่น 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
ไม่ต้องรวมค ำนวณเพื่อหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 

(2) เงินได้เนื่องจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน หรือเงินได้
จำกวิชำชีพอิสระ หรือเงินได้จำกกำรรับเหมำ 
หรื อ เ งิน ได้ จ ำกกำรประกอบธุ ร กิ จอื่ น ใ ด                       
ตำมมำตรำ 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวล
รัษฎำกร ได้แก่ กำรจ่ำยเงินประเภทค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง (ค่ำพำหนะเดินทำงหรือค่ำเช่ำที่พัก
ที่จ่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรโดยตรง) ค่ำใช้จ่ำยใน   
กำรจัดประชุม/กิจกรรมต่ำงๆ ค่ำเช่ำหรือค่ำจ้ำง
ท ำของ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์โครงกำร รวมถึง               
เงินท่ีสนับสนุนให้แก่โครงกำรย่อย  

1. ให้พิจำรณำเงินได้ที่จะจ่ำยให้แก่ผู้รับเงิน ดังนี ้
▪ ก ร ณี จ่ ำ ย ไ ม่ เ กิ น  10,000 บ ำ ท  ไ ม่ ต้ อ ง                             

หักภำษี  ณ ท่ีจ่ำย 
▪ กรณี จ่ ำ ยตั้ ง แต่  10,000 บ ำท  ให้ หั กภำษี                       

ณ ท่ีจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของเงินได ้
2. ให้ ออกหนั งสื อรั บรองกำรหักภำษี  ณ ที่ จ่ ำย                  
(50 ทวิ) ในนำม สสส. ให้กับผู้รับเงินทันท ี

ภ.ง.ด.3 ภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันสิ้น
เดือนของเดือนที่จ่ำยเงิน 
พร้อมน ำส่งเงินภำษี ท่ีหักไว ้

ภ.ง.ด. 3 ก ภำยในเดือน
มกรำคมของปี
ถัดไป 
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2. กรณีผู้รับทุนจ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรให้แก่ “ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคล” (ได้แก่ บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล และมูลนิธิหรือสมำคม) 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน 
กำรค ำนวณภำษี 

หัก ณ ที่จ่ำย 
แบบแสดงรำยกำรรำยเดือน แบบแสดงรำยกำรรำยปี 

แบบ ก ำหนดเวลำยื่น แบบ ก ำหนดเวลำยื่น 
เงินได้ทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นเงินได้เนื่องจำกกำรให้
เช่ำทรัพย์สิน หรือเงินได้จำกวิชำชีพอิสระ หรือเงินได้
จำกกำรรับเหมำ หรือเงินได้จำกกำรประกอบธุรกิจ                  
อื่นใดตำมมำตรำ 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวล
รัษฎำกร ได้แก่ กำรจ่ำยเงินประเภทค่ำใช้จ่ำยใน                        
กำรเดินทำง (ค่ำพำหนะเดินทำงหรือค่ำเช่ำที่พักที่จ่ำย
ให้แก่ผู้ให้บริกำรโดยตรง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม/
กิจกรรมต่ำงๆ ค่ำเช่ำหรือค่ำจ้ำงท ำของ ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน ค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
โครงกำร รวมถึงเงินท่ีสนับสนุนให้แก่โครงกำรย่อย  

1. ให้พิจำรณำเงินได้ที่จะจ่ำยให้แก่ผู้รับเงิน ดังนี ้
▪ กรณีจ่ำยไม่เกิน 500 บำท ไม่ต้องหักภำษี  ณ ที่

จ่ำย 
▪ ก ร ณี จ่ ำ ย ตั้ ง แ ต่  500 บ ำ ท  ใ ห้ หั ก ภ ำ ษี                       

ณ ท่ีจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของเงินได ้
หมำยเหตุ 
กรณีผู้ รั บ เ งินออกบิลที่ ร วมภำษีมู ลค่ ำ เพิ่ มแล้ว                
ให้หักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมมำตรำ 69 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎำกร ในอัตรำร้อยละ 1 ของเงินได้ ก่อนรวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
2. ให้ ออกหนั งสื อรั บรองกำรหักภำษี  ณ ที่ จ่ ำย                 
ในนำม สสส. ให้กับผู้รับเงินทันท ี
 
 

ภ.ง.ด.53 ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้น
เดือน ของเดือนที่ จ่ ำย เ งิน 
พร้อมน ำส่งเงินภำษี ท่ีหักไว้ 

- - 
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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 
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ตัวอย่ำง แบบยื่นรำยกำรภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.3 ก 
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   เอกสำรภำคผนวก 16 
ตัวอย่ำงแบบแจ้งวัตถุประสงค์และขอควำมยนิยอมจำกเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคล 

หนังสือแจ้งควำมประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ส ำหรับผู้ร่วมงำนของภำคี 

   
โดยที่    (ชื่อหน่วยงำน หรือชื่อบุคคล)  ซึ่ งต่อไปจะเรียกว่ำ “ภำคี” 

เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหรือด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร ( ร ะ บุ ชื่ อ
แผนงำน/ชุดโครงกำร/โครงกำร)                ที่ได้รับทุนสนับสนุน 
ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนจำกกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 และโดยที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีข้อก ำหนดให้ภำคีในฐำนะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมงำนของภำคี ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “เจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล” ดังนั้นภำคีจึงขอแจ้งควำมประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทรำบดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ภำคีจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่                     
ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ต าแหน่งงาน ชื่อ
หน่วยงาน ที่อยู่ของหน่วยงาน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และข้อมูลที่เก่ียวกับกำรขอรับทุนสนับสนุนจำก 
สสส. ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงไปถึงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในแผนงำนหรือโครงกำร  
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 

ข้อ 2.  ภำคีจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ ำเป็นและจะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงด้วยวิธีกำรกรอกข้อมูลในเอกสำร บันทึกข้อมูลเสียงหรือภำพ 
หรือวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตำมแต่ภำคีจะเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการขออนุมัติแผนงาน
หรือโครงการที่เสนอภาคี การด าเนินงาน ประสานงาน และก ากับติดตามตามแผนงานหรือโครงการ การ
บริหารและการตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดท ารายงานและสถิติเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการ 
และการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการตามพันธกิจของภาคี
  หำกภำคีไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล อำจท ำให้ภำคีไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำร
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ได้  

ข้อ 3.  ภำคีจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ สสส. ในฐำนะที่เป็นผู้สนับสนุนทุนด ำเนินงำนตำม
แผนงำนหรือโครงกำร โดย สสส. จะน ำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไปใช้ตำมพันธกิจของ สสส. เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการที่เสนอต่อ สสส. การด าเนินงาน ประสานงาน และก ากับติดตาม
แผนงานหรือโครงการ การบริหารและการตรวจสอบแผนงานหรือโครงการ การจัดท ารายงานและสถิติเก่ียวกับ
แผนงานหรือโครงการ การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนให้แก่แผนงานหรือโครงการ หำก 
สสส. ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล อำจท ำให้ สสส. ไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ได้ และในกรณีที่ สสส. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกภำคี สสส. จะด ำเนินกำรดังกล่ำวเช่นเดียวกับ
ภำคีตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ด้วย 
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ข้อ 4.  ในกรณีที่ภำคีจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกจำกวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด
ไว้ในข้อ 2. และข้อ 3. ภำคีจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่มี
กฎหมำยอนุญำตให้ด ำเนินกำรได้หรือต้องด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย 

ข้อ 5.  ภำคีจะด ำเนินกำรเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ไม่ท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิด และมีคุณภำพ รวมทั้งคุ้มครองและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำย
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ภำคีก ำหนด เพ่ือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือถูกน ำไปใช้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือ
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

ข้อ 6.  ภำคีจะลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลของ
เจ้ำของข้อมูลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2. และข้อ 
3. หรือถูกจัดเก็บมำเป็นเวลำ 10 ปี นับแต่วันที่กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรสิ้นสุดลง ยกเว้นจะมี
กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

ข้อ 7.  เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอต่อภำคี เพ่ือให้ด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ดังต่อไปนี้ 

(1) คัดค้ำนหรือขอให้ระงับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
(2) เข้ำถึง ขอส ำเนำ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ 
(3) ขอให้ด ำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 
(4) ขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ควำมยินยอม 
(5) เพิกถอนควำมยินยอมกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มี

กฎหมำยหรือข้อตกลงก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
(6) ขอให้ลบ ท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลของเจ้ำของข้อมูล

ส่วนบุคคลได้ตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด 
ข้อ 8.  ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิตำมข้อ 7. และภำคีไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้ตำม

ควำมประสงค์ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจร้องขอต่อเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้พิจำรณำทบทวนได้ โดยเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ 9.  ภำคใีนฐำนะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอำจติดต่อกับบุคคลดังกล่ำวได้ตำมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : ............................................. 
 ที่อยู่ ........................................................... 
 โทร. .................. / อีเมล : .......................  
(2) เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ำมี) [ชื่อ และหรือช่องทำงกำรติดต่อ] 
ข้ำพเจ้ำรับทรำบควำมประสงค์ในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น 

รวมทั้งยินยอมให้ภำค ีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   SMS เพ่ือรับข้อมูลกำรแจ้งข่ำวกำรจัดหลักสูตรกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ 
   Line-ID เพ่ือรับข้อมูลกำรแจ้งข่ำวกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ 
   อีเมล เพ่ือรับข้อมูลกำรแจ้งข่ำวกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ 

                            (ลงชือ่) ................................................................... เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
        ............./..................................../........... 

 หมำยเหตุ :  = ยินยอม,   = ไม่ยินยอม 
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   เอกสำรภำคผนวก 17 
ตัวอย่ำงแบบข้อตกลงกำรประมวลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ข้อตกลงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Processing Agreement) 
   

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้นเมื่อวันที่   ระหว่ำง กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
โดย     (ชื่อหน่วยงำน หรือชื่อบุคคล)  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “ภำคี” เป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำหรือด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำน ชุดโครงกำร หรือโครงกำร                      
.ทีไ่ด้รับทุนสนับสนุน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนจำกกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ซึ่งต่อไป
ในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ฝ่ำยหนึ่ง กับ  (ชื่อคู่สัญญำ)             .  
ที่อยู่         ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ฝ่ำยหนึ่ง 

โดยที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงมอบหมำยให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีเงื่อนไขและขอบเขต
งำนปรำกฏตำมสัญญำ ......................... ลงวันที่ ........................... ดังนั้น เพ่ือควบคุมกำรด ำเนนิงำนตำมหน้ำท่ี
ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คู่สัญญำ
ทั้งสองฝ่ำยจึงท ำข้อตกลงกันดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตกลงท ำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมอ ำนำจหน้ำที่และ
ภำยใต้ขอบเขตที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลสำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ พ.ศ. 2544 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล    

2. ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับค ำสั่งจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพิจำรณำเห็นว่ำอำจเป็นกำรขัดต่อพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลทรำบโดยพลันเพ่ือให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิจำรณำและยืนยันเป็นลำยลักษณ์ให้                    
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป 

3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
สำมำรถร้องขอใช้สิทธิตรวจสอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นั้นได้ตำมเงื่อนไข
ที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้ อมูลส่วน
บุคคลเพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับค ำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำม                     
วรรคหนึ่ง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งค ำร้องขอนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยพลัน                          
โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ด ำเนินกำรตอบสนองต่อค ำร้องขอดังกล่ำวโดยตรง 
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4. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นควำมลับและไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวแก่บุคคลใดได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
เป็นกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือตำมค ำสั่งของเจ้ำ
พนักงำนที่มีอ ำนำจสั่งกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งในกรณีที่เช่นว่ำนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรีบ
รำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบทันทีเมื่อทรำบเหตุที่จะต้องด ำเนินกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

5. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ต้องจัดให้มีและธ ำรงรักษำไว้ซึ่งมำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมำตรฐำนตำมหลักวิชำกำรและมีควำมเหมำะสมทั้งในเชิง
องค์กรและเชิงเทคนิคโดยค ำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล                   
ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุต่ำง ๆ ด้วย เช่น กำรเก็บรวบรวม 
กำรประมวลผล กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย รวมทั้งกำร
ท ำลำยหรือสูญหำยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยอุบัติเหตุ อันเนื่องมำจำกกำรใช้ กำรเปิดเผย หรือกำรโอนถ่ำย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

6. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในภูมิภำคหรือประเทศตำมที่                          
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนดและจะต้องเข้ำถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำกพ้ืนที่ ภูมิภ ำค หรือ
ประเทศตำมที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนดด้วย เว้นแต่ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำร
ให้บริกำรแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอำจถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ภูมิภำคหรือประเทศอ่ืน หรือเข้ำถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำกพ้ืนที่ ภูมิภำค หรือประเทศอ่ืนได้ โดย
จะต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบก่อนด ำเนินกำรด้วย 

7. ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมจ ำเป็นต้องมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนท ำหน้ำที่เป็น                   
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนเพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนกำรให้บริกำรแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล                    
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบก่อนด ำเนินกำร
ด้วย และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดท ำข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับบุคคลดังกล่ำวเพ่ื อ
ก ำหนดให้บุคคลนั้นมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรคุ้มครองและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลในระดับเดียวกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจำกนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตกลงจะ
ควบคุมดูแลให้บุคคลนั้นปฏิบัติตำมข้อตกลงดังกล่ำวและปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย อย่ำงไรก็ตำม แม้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดท ำข้อตกลงมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนท ำหน้ำที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลแทน แต่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรแก่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เช่นเดิม 

8. ในกรณีที่มีกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์ใดอันมีลักษณะเป็นกำรพยำยำมเข้ำถึงหรือประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือมีลักษณะเป็นกำรพยำยำมละเมิดต่อมำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้บริกำรแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

8.1  แจ้งข้อมูลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง 
นับแต่เวลำที่เกิดกำรกระท ำหรือเหตุกำรณด์ังกล่ำว ดังต่อไปนี้ 
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(1) รำยละเอียดของกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน 
(2) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่อำจได้รับหรือได้รับผลกระทบ

จำกกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์นั้น 
(3) ผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์นั้น 
(4) มำตรกำรที่ใช้ในกำรประเมินและตอบสนองต่อกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์นั้น 
(5) มำตรกำรที่พึงใช้ในกำรลดผลกระทบหรือเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำร

กระท ำหรือเหตุกำรณ์นั้นทั้งมำตรกำรต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
8.2 ประเมินกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ทรำบสำเหตุของกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์

นั้น และก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์นั้นหรือที่มีลักษณะ
เดียวกันนั้นขึ้นอีก 

9. ในกรณีที่บุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ำมีกำรละเมิดเกี่ยวกับเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องด ำเนินกำรทั้งปวง
เพ่ือให้กำรกล่ำวอ้ำงหรือกำรเรียกร้องดังกล่ำวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หำกผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรดังกล่ำวได้และท ำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
ใดในทำงแพ่งหรือทำงปกครองให้แก่บุคคลภำยนอกเนื่องจำกผลแห่งกำรละเมิดดังกล่ำว  ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องเป็นผู้ช ำระค่ำเสียหำย ค่ำปรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นนั้น รวมทั้งค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำทนำยควำม
แทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเมื่อมีกำรกล่ำวอ้ำงหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ นอกจำกนี้กำรกระท ำ
ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนต้องรับผิดชอบนั้นอำจเป็นผลให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมรับผิดทำงอำญำตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติไว้ด้วย 

ข้อตกลงนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับและมีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมในข้อตกลงนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน และแต่ละฝ่ำยต่ำง
เก็บรักษำข้อตกลงนี้ไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ 

 
                                   (ลงชื่อ) ……………………………………………. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
                                             (................................................) 
 
  (ลงชื่อ)..................................................            (ลงชื่อ)…………...................................... 
          (.............................................)                                   (…………………………………………) 
           ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล           ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
                                                                                 
(ลงชื่อ) ............................................ พยำน     (ลงชื่อ) ............................................... พยำน 

        (.............................................)              (.............................................) 
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   เอกสำรภำคผนวก 18 
ตัวอย่ำงหนังสือขออนมุัติขยำยระยะเวลำโครงกำร 

 
ที ่...........(ระบุเลขที่หนังสือ)......................... 
  
      ....................(ระบุวันที่)......................... 
 
เรื่อง ขอขยำยระยะเวลำโครงกำร..................................(ระบชุื่อโครงการ).............................................. 
เรียน ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
อ้ำงถึง ข้อตกลงด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ สัญญำเลขท่ี .............  รหัสโครงกำรเลขท่ี .............. 
สิ่งที่ส่งมำด้วย   แผนปฏิบัติกำรส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมในช่วงที่ขอขยำยระยะเวลำโครงกำร 
 

ตำมข้อตกลงที่อ้ำงถึง กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ได้สนับสนุนงบประมำณ
ให้แก่ ......................(ระบุชื่อผู้รับทุน)................ เพ่ือด ำเนินโครงกำร ............................(ระบุชื่อ
โครงการ).................... ภำยในวงเงินงบประมำณ ............บำท โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำน .... ปี ตั้งแต่วันที่ 
............ ถึงวันที่ ............. นั้น 

บัดนี้ ใกล้ครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนของโครงกำรดั งกล่ำว แล้ว แต่ เนื่ องจำก
..........................(ระบุปัญหาอุปสรรคหรือเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาได้)........................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ดังนั้น ......................(ระบุชื่อผู้รับทุน)................ จึงขอให้ สสส. พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำโครงกำร
ออกไป จ ำนวน .... วัน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรดังกล่ำวได้ 
ทั้งนี้ ได้จัดส่งแผนปฏิบัติกำรส ำหรับกำรขยำยระยะเวลำโครงกำรดังกล่ำวมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ 
สสส. ด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำตำมที่เสนอ  
        ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
 (................................................) 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 
..........(ชื่อผู้ประสานงานโครงการ)........ 
โทร. .................................... หรือมือถือ.............................. ...... 
โทรสำร. .................................... 
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   เอกสำรภำคผนวก 19 
แบบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง 

 

บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง 
โครงกำร........................................(ระบุชื่อโครงการ)..................................................... 

     

....................(ระบุวันที่)......................... 

 บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ เลขที่ 99/8 อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ ถนนพระรำม 4 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 ระหว่ำง กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดย         
.         ต ำแหน่งผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้
ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ     (ระบุชื่อผู้รับทุน)   โดย          ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี อ ำ น ำ จ
กระท ำกำรแทนผู้รับทุน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง  

 ตำมที่ กองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำ ง เสริมสุ ขภำพ (สสส . )  ได้ สนับสนุนงบประมำณให้แก่  
............................................................................................ ...(ระบุชื่อผู้รับทุน)................ เพ่ือด ำเนินโครงกำร
.........................................................(ระบชุื่อโครงการ).................................................................. ภำยในวงเงิน
งบประมำณ ............บำท โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำน .... ปี ตั้งแต่วันที่ ...... ...... ถึงวันที่ .............    ตำม
ข้อตกลงเลขที่...................... ลงวันที่..................... นั้น คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงท ำบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อตกลงดังกล่ำวมีข้อควำมดังต่อไปนี้    

1. ผู้ให้ทุนตกลงอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรของผู้รับทุนออกไป จ ำนวน .... วัน ตั้งแต่
วันที่ ................ ถึงวันที่ .............................. เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรดังกล่ำวได้   

2. หำกข้อควำมใดในข้อตกลงเลขที่. . . . . . ..... .. ......... ลงวันที่. .................... ขัดหรือแย้งกับ
ข้อควำมในบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อควำมในบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงฉบับนี้แทน   

 บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้นเป็นสำมฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร และทั้ง
สองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนและเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละหนึ่ง
ฉบับ  

 
.........................................................ผู้ให้ทุน 

(..............................................) 
ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

 
.........................................................ผู้รับทุน 

(..............................................) 
(ระบุต าแหน่งผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้รับทุน) 

 
 

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

 
......................................................... พยำน 

(..............................................) 
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   เอกสำรภำคผนวก 20 
ตัวอย่ำงแบบข้อตกลงสนับสนุนทุนโครงกำรย่อย 

 

ข้อตกลงสนับสนุนทุนโครงกำรย่อย 
 

ชื่อโครงกำร...................................... (ระบุชื่อโครงการย่อย).............................................. ....................... 
.................................................................................................................................................................. 
ข้อตกลงเลขที ่ .......................... รหัสโครงกำร ......................... ท ำข้อตกลงวันที่ ............................ 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท ำข้ึน ณ อำคำรเลขที ่  (ระบุสถานที่ท าการของผู้รับทุน)      .
ระหว่ำง   (ระบุชื่อผู้รับทุน)  โดย (ระบุชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้รับทุน ) 
ต ำแหน่ง    ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ       . 
โดย  (ระบุชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้รับทุนโครงการย่อย)   ต ำแหน่ง            ซึ่ ง ต่ อ ไ ป ใ น
ข้อตกลงนี้จะเรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง 

โดยที่      (ระบุชื่อผู้รับทุน) ได้รับกำรสนับสนุนทุนจำกกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
เพ่ือด ำเนินโครงกำร   (ระบุชื่อโครงการหลัก)               ซึ่ ง เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม
เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพภำยในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และภำรกิจตำมมำตรำ 5 และมำตรำ 9 แห่ง
พระรำชบัญญัติกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ พ.ศ. 2544 และมีควำมประสงค์จะสนับสนุนทุนให้แก่
บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพภำยใต้วัตถุประสงค์ขอโครงกำรดังกล่ำว  

คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงจะสนับสนุนทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนเพ่ือด ำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมใน
โครงกำร............................................................................................................................................................. 
ภำยในวงเงินสนับสนุน.......................บำท (......................บำทถ้วน) ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) ไว้ด้วยแล้ว 
โดยผู้ให้ทุนจะอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินสนับสนุนเป็นรำยงวดตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงหมำยเลข 5.1 

ข้อ 2 ผู้รับทุนตกลงจะเริ่มด ำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร
ตั้งแต่วันที่................................เป็นต้นไป และตกลงจะด ำเนินงำนหรือจั ดกิจกรรมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์                  
พร้อมทั้งส่งมอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ให้ทุนภำยในวันที่...................... 

ข้อ 3 ผู้รับทุนตกลงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือแนวทำงปฏิบัติที่ผู้ให้ทุนจัดให้มีขึ้นทั้งที่มี
อยู่แล้วในวันที่ท ำข้อตกลงนี้หรือที่จะแจ้งให้ผู้รับทุนทรำบเพ่ิมเติมในภำยหลังต่อไป 

ข้อ 4 ผู้รับทุนตกลงใช้จ่ำยเงินสนับสนุนโครงกำรในข้อ 1 ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
และจะจ่ำยเฉพำะในรำยกำรที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ให้ทุนตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรฉบับสมบูรณ์ที่
ได้รับอนุมัติจำกผู้ให้ทุนตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงหมำยเลข 7.2 เท่ำนั้น   
 ในกรณีที่ผู้รับทุนท ำให้เงินสนับสนุนโครงกำรสูญหำยหรือใช้จ่ำยผิดวัตถุประสงค์หรือน ำไปใช้จ่ำยใน
โครงกำรอ่ืนหรือใช้จ่ำยไม่ถูกต้องตำมข้อตกลงนี้ ผู้รับทุนตกลงให้ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันทีโดยไม่
ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ และผู้รับทุนต้องรับผิดชดใช้เงินจ ำนวนดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้ ให้ทุนเต็มจ ำนวน              
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พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปีของเงินจ ำนวนดังกล่ำวนับแต่วันที่เกิดกำรสูญหำยหรือใช้จ่ำยผิด
วัตถุประสงค์หรือไม่ถูกต้องนั้นจนกว่ำจะคืนเงินนั้นให้แก่ผู้ให้ทุนครบถ้วนสมบูรณ์ และหำกกำรกระท ำนั้น       
ท ำให้ผู้ให้ทุนเสียหำยอย่ำงอ่ืนด้วย ผู้รับทุนต้องชดใช้ค่ำเสียหำยนั้นให้แก่ผู้ให้ทุนตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง 

ข้อ 5 ในกรณีที่กำรด ำเนินโครงกำรท ำให้เกิดผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์อันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ผู้รับทุนตกลงให้เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำร่วมกันของผู้ให้ทุนและกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ  
 ในกรณีที่ผู้รับทุนมีควำมประสงค์จะน ำผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ในโครงกำรนี้ไปใช้ประโยชน์ในกิจกำร
ของตนเองหรือกิจกำรอ่ืนใด ผู้รับทุนตกลงจะขออนุญำตจำกผู้ให้ทุนและกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมข้อบังคับกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ        
เว้นแต่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรนี้  

ข้อ 6 นอกจำกผู้ให้ทุนจะมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพำะแล้ว                   
ผู้ให้ทุนยังมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อเกิดเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อผู้รับทุนไม่ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(2) เมื่อผู้รับทุนหยุดด ำเนินโครงกำรก่อนครบก ำหนดเวลำแล้วเสร็จหรือละทิ้งโครงกำร 
(3) เมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผู้รับทุนไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ของ

โครงกำรภำยในระยะเวลำของโครงกำร หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใด  
 ในกรณีที่ผู้ให้ทุนใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้รับทุนต้องคืนเงินสนับสนุนโครงกำร
ทั้งหมดในงวดที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จหรือไม่ถูกต้องตำมข้อตกลงนี้ พร้อมกับ
ดอกเบี้ยจำกต้นเงินจ ำนวนดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ได้รับเงินในงวดนั้นจนกว่ำจะช ำระเงิน
คืนให้แก่ผู้ให้ทุนครบถ้วน 

ข้อ 7 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
7.1 รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนในแต่ละงวด 
7.2 ข้อเสนอโครงกำรฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ให้ทุน 
7.3 คู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของผู้รับทุน (ถ้ำมี)60 

ในกรณีที่ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดหรือแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อควำมใน
ข้อตกลงนี้บังคับ และในกรณีที่ข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงขัดหรือแย้งกันเอง ให้ผู้รับทุนถือปฏิบัติ                   
ตำมค ำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำขึ้นเป็น 2 ฉบับ และมีข้อควำมถูกต้องตรงกันทุกประกำร คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมในข้อตกลงโดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ 

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

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

 

                                                           
60 ผู้รับทุนสำมำรถน ำรำยละเอียดของเงื่อนไขและแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรของ สสส. หรือคู่มือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
ของ สสส .ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรย่อยของตนเองได้ 
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เอกสำรแนบท้ำย 7.1 : รำยละเอียดกำรเบิกจำ่ยเงินสนับสนุนในแต่ละงวด 
ข้อตกลงเลขที ่ .......................... รหัสโครงกำร ......................... ท ำข้อตกลงวันที่ ............................ 

 
งวด ก ำหนดเวลำ เงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินสนับสนุน ภำยในวงเงิน (บำท) 

งวดที่ 1   เมื่อผู้รับทุนได้ลงนำมข้อตกลงสนับสนุนทุนฉบับนี้
และส่งมอบแผนปฏิบัติกำรในงวดที่  1 และ                 
ผู้ให้ทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำแผนปฏิบัติกำรใน   
งวดที่  1 มีควำมชัดเจนและเป็นไปได้ในทำง
ปฏิบัติ  

......................... บำท   
 

งวดที่ 2 
 

  เมื่อผู้รับทุนส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำใน                        
กำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมในงวดที่ 1 
และแผนปฏิบัติกำรในงวดที่  2 และผู้ ให้ทุน
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัด
กิจกรรมในงวดที่ 1 เป็นไปตำมข้อตกลงนี้ และ
แผนปฏิบัติกำรในงวดที่ 2 มีควำมชัดเจนและ
เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ 

......................... บำท   
 

งวดที่ 3 
 

  เมื่อผู้รับทุนส่งมอบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำใน                        
กำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดกิจกรรมในงวดที่ 2               
และแผนปฏิบัติกำรในงวดที่  3 และผู้ ให้ทุน
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัด
กิจกรรมในงวดที่ 2 เป็นไปตำมข้อตกลงนี้ และ
แผนปฏิบัติกำรในงวดที่ 3 มีควำมชัดเจนและ
เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ 

......................... บำท   
 

งวดสุดท้ำย   เมื่อผู้รับทุนส่งมอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
หรือกำรจัดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์  

......................... บำท   
 

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

 

 

 

 

  


