เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของสานักการแพทย์และสานักอนามัย
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัต ราค่าบริการทางวิชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสานักการแพทย์และสานักอนามัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และข้อ 9
และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จึงกาหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางวิชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสานักการแพทย์และสานักอนามัย พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“หน่วยงาน” หมายความว่า สานักการแพทย์ ส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ตามประกาศ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ของกรุงเทพมหานครที่ไม่ต่ากว่าระดับกอง และสานักอนามัย
“หั ว หน้ าหน่ว ยงาน” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดสานักการแพทย์ และผู้อานวยการสานักอนามัย
“บุ ค ลากร” หมายความว่ า บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข สั ง กั ด
สานักการแพทย์และสานักอนามัย
“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิได้สังกัดกรุงเทพมหานคร
“การบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” หมายความว่า การที่บุคลากรให้บริการ
ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคคลภายนอกในลักษณะการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประชุมวิชาการ ฝึกปฏิบัติ หรือฝึกงาน และการให้บริการวิชาการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การดูแลรักษาผู้ป่วย
โดยตรงแต่มิให้หมายความรวมถึ งการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป องค์กรการกุศล หรือมูลนิธิที่มิได้
มุ่งแสวงหาผลกาไร
“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
การวิจัย ตามหลักสูตรของการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติการที่มิใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา
“ศึกษาดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
“ประชุมวิชาการ” หมายความว่า การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
“ฝึกปฏิบัติ” หมายความว่า การฝึกหัดหรือฝึกฝนโดยการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ภายใต้การกากับดูแลของบุคลากร
“ฝึกงาน” หมายความว่า การเสริมทักษะและประสบการณ์ในระหว่างหลักสูตรการศึกษา
ของนักศึกษาเพื่อให้เตรียมพร้อมสาหรับการทางาน
“ค่ า บริการ” หมายความว่า เงิ นที่ เรีย กเก็บ จากบุคคลภายนอกที่รับ บริการทางวิชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
“ระยะเวลาที่ให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” หมายความว่า ระยะเวลา
ที่ระบุในกาหนดการสาหรับการให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข คานวณเป็นชั่วโมง
“ระยะเวลาที่ใช้สาหรับการไปให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” หมายความว่า
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกิจกรรมบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งทาให้บุคลากรนัน้
ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานตามเวลาราชการได้ คือ ระยะเวลาเดินทางรวมกับระยะเวลาที่ให้บริการ
ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข คานวณเป็น “หน่วย” โดยหนึ่งหน่วยเท่ากับระยะเวลาครึ่งวัน
(ไม่เกินสี่ชั่วโมง)
หมวด ๒
การให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงาน
ข้อ 6 การให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงาน ให้หน่วยงาน
พิจารณาโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการที่หน่วยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ
(2) เป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานประจาของหน่วยงาน
(3) เป็นงานที่ไม่ขัดหรือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคม รวมทั้ง
จะต้องไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง
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ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ 7 อานาจในการอนุมัติให้บุคคลภายนอกมารับบริการทางวิชาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในหน่วยงานเป็นของหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ 8 อัต ราค่าบริการตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในบัญชี 1 และบัญชี 2
ท้ายระเบียบนี้
หมวด ๓
การให้บุคลากรไปให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่บคุ คลภายนอก
ในวันและเวลาราชการ
ข้อ 9 กรณีบุคคลภายนอกประสงค์จะขอให้บุคลากรไปให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในวันและเวลาราชการ จะต้องส่งหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลมายังหัวหน้าหน่วยงาน
เมื่อบุคลากรได้รับอนุมัติแล้วให้ถือว่าระยะเวลาที่ใช้สาหรับการไปให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขเป็นการไปปฏิบัติงานโดยไม่ถือเป็นวันลา ส่วนการคานวณระยะเวลาที่ ให้บริการให้คิด
เฉพาะระยะเวลาที่ให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ข้อ 10 การพิจารณาให้ บุคลากรไปให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แก่บุคคลภายนอกในวันและเวลาราชการ ให้หน่วยงานพิจารณาโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) มีผู้เชี่ยวชาญในงานวิชาการนั้นหรือเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ
ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรง
(2) เป็นงานซึ่งมีแผนดาเนินการที่สอดคล้อง ส่งเสริม และไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจา
(3) เป็นงานที่ได้รับค่าบริการซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการให้บริการ
ทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ข้อ 11 อานาจในการอนุมัติให้บุคลากรไปให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แก่บุคคลภายนอกในวันและเวลาราชการในราชอาณาจักรเป็นของหัวหน้าหน่วยงาน
อ านาจในการอนุ มั ติ ใ ห้ บุ ค ลากรไปให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
แก่บุคคลภายนอกในวันและเวลาราชการในต่างประเทศเป็นของปลัดกรุงเทพมหานคร
อานาจในการอนุมัติให้บุคลากรตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒแิ ละตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงไปให้บริการทางวิชาการด้ านการแพทย์และสาธารณสุขแก่บุคคลภายนอกในวันและ
เวลาราชการในราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้มีอานาจอนุมัติสามารถอนุมัติให้บุคลากรไปให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แก่บุคคลภายนอกระยะเวลาเฉลี่ยไม่เกินร้อยละสิบของวันทาการต่อปีงบประมาณ
ข้อ 12 อัต ราค่าบริการตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในบัญชี 3 และบัญชี 4
ท้ายระเบียบนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง
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หมวด ๔
การดาเนินงาน
ข้อ 13 ค่าบริการที่ได้รับให้นาเข้าเป็นเงินบารุงโรงพยาบาลหรือเงินบารุงสถานบริการสาธารณสุข
ข้อ 14 ผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ ได้แก่ ส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หน่วยงาน
ของต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
การยกเว้นค่าบริการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของผู้รับบริการและ
ต้องไม่มีรายได้จากการจัดกิจกรรม
ข้อ 15 การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการครั้งหนึ่งให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าบริการ
(2) ผู้อานวยการสานักการแพทย์หรือผู้อานวยการสานักอนามัย ไม่จากัดวงเงิน
ข้อ 16 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การตรวจเงิน การพัสดุ
การสั่งก่อหนี้ และการสั่งจ่ายเงิน ให้ ดาเนินการตามข้อบัญ ญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคาสั่ง
ที่กรุงเทพมหานครใช้บังคับ
ข้อ 17 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่มีกาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

-๑บัญชี 1 อัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสานักการแพทย์
ประเภทบริการ
(1) การขอใช้ห้องประชุม

รายการ
อัตราค่าบริการ
1. ห้องขนาดจุไม่เกิน 50 คน
ค่าใช้ห้องประชุม(ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
800 บาท/ครัง
เกินกว่า 4 ชั่วโมง คิดเพิ่ม
200 บาท/ชั่วโมง
ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ
200 บาท/ชั่วโมง
(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)
2. ห้องขนาดจุเกิน 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน
ค่าใช้ห้องประชุม (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
1,600บาท/ครัง
เกินกว่า 4 ชั่วโมง คิดเพิ่ม
400 บาท/ชั่วโมง
ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ
400 บาท/ชั่วโมง
(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)
3. ห้องขนาดจุเกิน 100 คนแต่ไม่เกิน
500.คน
ค่าใช้ห้องประชุม (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
6,000บาท/ครัง
เกินกว่า 4 ชั่วโมง คิดเพิ่ม
1,000บาท/ชัว่ โมง
ค่าน้า ค่ากระแสไฟฟ้ารวมกัน
100บาท/ชั่วโมง
ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ
600บาท/ชั่วโมง
(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)
(2) ค่าบริการทางวิชาการด้าน 1. การฝึกอบรมหรือการประชุมวิชาการ
การแพทย์และสาธารณสุข 1.1 การฝึกอบรมหรือการประชุมวิชาการตามสายวิชาชีพ ส้าหรับแพทย์ ทันตแพทย์
1.1.1 ระดับปริญญาตรี
จ้านวน 1 – 10 คน
1,300 บาท/คน/วัน
จ้านวน 11 – 20 คน
1,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 20 คนขึนไป
800 บาท/คน/วัน
1.1.2 ระดับหลังปริญญาตรี/เฉพาะทาง
จ้านวน 1 – 10 คน
1,600 บาท/คน/วัน
จ้านวน 11 – 20 คน
1,300 บาท/คน/วัน
จ้านวน 20 คนขึนไป
1,100 บาท/คน/วัน

-๒ประเภทบริการ
รายการ
อัตราค่าบริการ
(2) ค่าบริการทางวิชาการด้าน 1.2.การฝึ ก อบรมหรื อ การประชุ ม วิ ช าการตามสายวิ ช าชี พ ส้ า หรั บ วิ ช าชี พ อื่ น
การแพทย์และสาธารณสุข นอกเหนือจาก 1.1
1.2.1 ระดับปริญญาตรี หรือต่้ากว่าปริญญาตรี
จ้านวน 1 – 10 คน
800 บาท/คน/วัน
จ้านวน 11 – 20 คน
700 บาท/คน/วัน
จ้านวน 20 คนขึนไป
600 บาท/คน/วัน
1.2.2 ระดับหลังปริญญาตรี/เฉพาะทาง
จ้านวน 1 – 10 คน
1,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 11 – 20 คน
800 บาท/คน/วัน
จ้านวน 20 คนขึนไป
700 บาท/คน/วัน
1.3 การฝึกอบรมหรือการประชุมวิชาการระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
จ้านวนน้อยกว่า 50 คน
1,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 50 – 100 คน
800 บาท/คน/วัน
จ้านวนมากกว่า 100 คน
700 บาท/คน/วัน
2. การศึกษาดูงาน
2.1 การศึกษาดูงานทางวิชาการตามสายวิชาชีพ ส้าหรับแพทย์ ทันตแพทย์
2.1.1 ระดับปริญญาตรี
500 บาท/คน/วัน
2.1.2 ระดับหลังปริญญาตรี/เฉพาะทาง
800 บาท/คน/วัน
2.2 การศึ ก ษาดู ง านทางวิ ช าการตามสาย
200 บาท/คน/วัน
วิชาชีพ ส้าหรับวิชาชีพอื่นนอกเหนือจาก 2.1
2.3 การศึกษาดูงานของสหสาขาวิชาชีพ
200 บาท/คน/วัน
2.4 ผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติ ให้คิดค่าบริการเป็นสองเท่าของอัตราค่าบริการ
ปกติ
3. การฝึกปฏิบัติงาน
3.1 ส้าหรับแพทย์ทันตแพทย์
3.1.1 หัตถการซับซ้อน
จ้านวน 1 – 2 คน
10,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 3 – 5 คน
6,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 5 คนขึนไป
4,000 บาท/คน/วัน
3.1.2 หัตถการไม่ซับซ้อน
จ้านวน 1 – 2 คน
5,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 3 – 5 คน
3,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 5 คนขึนไป
2,000 บาท/คน/วัน
3.2 ส้าหรับบุคลากรด้านการแพทย์อื่นนอกเหนือจาก 3.1
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเฉพาะทาง
1,000 บาท/คน/วัน
3.3 ผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติ ให้คิดค่าบริการเป็นสองเท่าของอัตราค่าบริการ
ปกติ

-๓ประเภทบริการ
รายการ
(2) ค่าบริการทางวิชาการด้าน 4. การฝึกงาน
การแพทย์และสาธารณสุข 4.1 ส้าหรับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษา
ทันตแพทย์
4.2 ส้าหรับนักศึกษาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขอื่นนอกเหนือจาก 4.1
(3) ค่ารับรอง
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าอาหารเย็น

อัตราค่าบริการ
400 บาท/คน/วัน
200 บาท/คน/วัน
25 บาท/คน/มือ
100 บาท/คน/มือ
100 บาท/คน/มือ

-๔บัญชี 2 อัตราค่าบริการการให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสานักอนามัย
ประเภทบริการ
(1) การขอใช้สถานที่

รายการ
1. ห้องขนาดจุไม่เกิน 50 คน
ค่าใช้สถานที่ (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
เกินกว่า 4 ชั่วโมง คิดเพิ่ม
ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ
(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)
2. ห้องขนาดจุเกิน 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน
ค่าใช้สถานที่ (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
เกินกว่า 4 ชั่วโมง คิดเพิ่ม
ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ
(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)
3. การใช้หอประชุ ม ขนาดจุเกิน 100 คน
แต่ไม่เกิน 500 คน
ค่าใช้สถานที่ (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
เกินกว่า 4 ชั่วโมง คิดเพิ่ม
ค่าน้า ค่ากระแสไฟฟ้ารวมกัน
ค่าใช้เครื่องปรับอากาศ
(เศษของชั่วโมงให้คิดเต็มชั่วโมง)
4. การใช้หอพัก
(เศษของวันให้คิดเต็มวัน)
(2) ค่าบริการทางวิชาการด้าน 1. การฝึกอบรมหรือการประชุมวิชาการ
การแพทย์และสาธารณสุข 1.1 ส้าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
1.1.1 ระดับปริญญาตรี
จ้านวน 1 – 10 คน
จ้านวน 11 – 20 คน
จ้านวน 20 คนขึนไป
1.1.2 ระดับหลังปริญญาตรี/เฉพาะทาง
จ้านวน 1 – 10 คน
จ้านวน 11 – 20 คน
จ้านวน 20 คนขึนไป

อัตราค่าบริการ
800 บาท/ครัง
200 บาท/ชั่วโมง
200 บาท/ชั่วโมง
1,600บาท/ครัง
400 บาท/ชั่วโมง
400 บาท/ชั่วโมง

6,000 บาท/ครัง
1,000 บาท/ชั่วโมง
100 บาท/ชั่วโมง
600 บาท/ชั่วโมง
300 บาท/คน/วัน

1,300 บาท/คน/วัน
1,000 บาท/คน/วัน
800 บาท/คน/วัน
1,600 บาท/คน/วัน
1,300 บาท/คน/วัน
1,100 บาท/คน/วัน

-๕ประเภทบริการ
รายการ
อัตราค่าบริการ
(2) ค่าบริการทางวิชาการด้าน 1.2 ส้าหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นนอกเหนือจาก 1.1
การแพทย์และสาธารณสุข
1.2.1 ระดับปริญญาตรี หรือต่้ากว่าปริญญาตรี
จ้านวน 1 – 10 คน
800 บาท/คน/วัน
จ้านวน 11 – 20 คน
700 บาท/คน/วัน
จ้านวน 20 คนขึนไป
600 บาท/คน/วัน
1.2.2 ระดับหลังปริญญาตรี/เฉพาะทาง
จ้านวน 1 – 10 คน
1,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 11 – 20 คน
800 บาท/คน/วัน
จ้านวน 20 คนขึนไป
700 บาท/คน/วัน
2. การศึกษาดูงาน
2.1 ส้าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
2.1.1 ระดับปริญญาตรี
500 บาท/คน/วัน
2.1.2 ระดับหลังปริญญาตรี/เฉพาะทาง
800 บาท/คน/วัน
2.2 ส้าหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นนอกเหนือจาก 2.1
2.2.1 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ต่้ า กว่ า
300 บาท/คน/วัน
ปริญญาตรี
2.2.2 ระดับหลังปริญญาตรี/เฉพาะทาง
400 บาท/คน/วัน
3. การฝึกปฏิบัติงาน
3.1 ส้าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
3.1.1 หัตถการซับซ้อน
จ้านวน 1 – 2 คน
10,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 3 – 5 คน
6,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 5 คนขึนไป
4,000 บาท/คน/วัน
3.1.2 หัตถการซับซ้อน
จ้านวน 1 – 2 คน
5,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 3 – 5 คน
3,000 บาท/คน/วัน
จ้านวน 5 คนขึนไป
2,000 บาท/คน/วัน
3.2 ส้าหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นนอกเหนือจาก 3.1
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานเฉพาะทาง
1,000 บาท/คน/วัน
4. การฝึกงาน
จ้านวน 1 – 10 คน
400 บาท/คน/วัน
จ้านวน 11 – 20 คน
300 บาท/คน/วัน
จ้านวน 20 คนขึนไป
200 บาท/คน/วัน
(3) ค่ารับรอง
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
25 บาท/คน/มือ
2. ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท/คน/มือ
3. ค่าอาหารเย็น
100 บาท/คน/มือ

-๖บัญชี 3อัตราค่าบริการการให้บคุ ลากรของสานักการแพทย์
ไปให้บริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่บคุ คลภายนอก ในวันและเวลาราชการ
ประเภทบริการ
การให้บุคลากรไปให้บริการทางวิชาการ
ด้านการแพทย์แก่บุคคลภายนอก
ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ

รายการ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

1. ระยะเวลา 1 หน่วย เท่ากับครึ่งวัน หรือไม่เกิน 4 ชั่วโมง
2. ระยะเวลาเกิน 1 หน่วย ให้ค้านวณเพิ่มทุก 1 หน่วย

อัตราค่าบริการ
(บาทต่อหน่วย)
5,000
10,000

-๗บัญชี 4 อัตราค่าบริการการให้บคุ ลากรของสานักอนามัยไปให้บริการวิชาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่บคุ คลภายนอก ในวันและเวลาราชการ
ประเภทบริการ
การให้บุคลากรไปให้บริการทางวิชาการ
ด้านการแพทย์แก่บุคคลภายนอก
ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ

รายการ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

1. ระยะเวลา 1 หน่วย เท่ากับครึ่งวัน หรือไม่เกิน 4 ชั่วโมง
2. ระยะเวลาเกิน 1 หน่วย ให้ค้านวณเพิ่มทุก 1 หน่วย

อัตราค่าบริการ (บาทต่อหน่วย)
5,000
10,000

