
วากันดวยเรื่องการเบิกเงินงวดที่ 1 กรณีโรงพยาบาลไดรับการสนับสนุนคาที่ปรึกษาออกแบบ ควบคุมงาน 
ตอนน้ีมีหลายโรงพยาบาลที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จแลว ก็ถึงเวลาที่จะตองมาพูดคุยเรื่องการเบิกจาย โดย พพ. 

ไดกําหนดงวดการเบิกจายเปน 3 งวด ในแตละงวดมีเอกสารที่ทานตองจัดเตรียมอะไรบาง  

 
ผูไดรับการสนับสนุน หมายถึง โรงพยาบาลและมีที่ปรึกษาออกแบบ ควบคุมงานชวยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ทั้งหมด ยกเวนโรงพยาบาลที่ไมขอรับการสนับสนุนที่ปรึกษาตองดําเนินการเองแตไมตองจัดทํา M&V Plan 
จากผังการดําเนินงาน...เริ่มจากเมื่อโรงพยาบาลไดทําสัญญารวมกับ พพ. เมื่อชวงปลายเดือนกันยายน 2559 ก็เรง

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของโรงพยาบาล ขณะเดียวกันก็ใหจัดทํา M&V Plan สงให มจธ. ตรวจสอบความถูกตองเมื่อ
สมบูรณจะแจงผลการตรวจสอบกลับไปที่โรงพยาบาล 

เมื่อโรงพยาบาลจัดซื้อจัดจางเสร็จสิ้นแลว ใหจัดทํารายงานความกาวหนาพรอมเอกสารประกอบใหครบถวน (ตอนทาย
คอยดูวาตองมีอะไรบางครับ) และจัดสงให พพ. จากน้ันเอกสารจะถูกตรวจสอบความครบถวน/ถูกตองทั้งดานการเงินและเทคนิค 
(พิจารณาจากสัญญาจัดซื้อจัดจาง หนังสือยืนยันที่ขอรับการสนับสนุน) และจะแจงจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนทั้งหมดและ
จํานวนเงินในแตละงวด (ไมเปนทางการ) 

 

ตัวอยางการตารางแจงรายการเบิกจายหลังจากที่ผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว 
งวดที ่ รายการที่เบิกจาย จํานวนเงนิสนบัสนุน (บาท) 

  หนังสือยืนยัน ผานการจัดซื้อจัดจาง 
  คาสนับสนุนการลงทุนฯ (100%) 805,000.00 796,786.00 
  คาสนับสนุนการจางที่ปรึกษา (100%) 57,500.00 57,500.00 
  รวมเงินสนับสนนุ 862,500.00 854,286.00 

งวดที่ 1 คาสนับสนุนการลงทุนฯ (15%) 120,750.00 119,517.90 
 คาสนับสนุนการจางที่ปรึกษา (40%) 23,000.00 23,000.00 
 รวมงวดที่ 1 143,750.00 142,517.90 
งวดที่ 2* คาสนับสนุนการลงทุนฯ (45%) 362,250.00 358,553.70 
 คาสนับสนุนการจางที่ปรึกษา (30%) 17,250.00 17,250.00 
 รวมงวดที่ 2 379,500.00 375,803.70 
งวดที่ 3* คาสนับสนุนการลงทุนฯ (40%) 322,000.00 318,714.40 
 คาสนับสนุนการจางที่ปรึกษา (30%) 17,250.00 17,250.00 
 รวมงวดที่ 3 339,250.00 335,964.40 



เมื่อได “ตัวเลขเงินที่จะทําการเบิกจายแลว” ใหเรงจัดทําเอกสารการเบิกจายเพื่อขอเบิกเงินในงวดแรกเขา พพ. และเมื่อ
เอกสารครบถวน/ถูกตองตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขโครงการ ทาง พพ. จะแจงโอนเงินเขาบัญชีของโรงพยาบาลที่เปดไวสําหรับ
โครงการ และโรงพยาบาลตองทําหนังสือตอบรับการขอเบิกเงินกองทุน ที่เรียกวา บจ.3 สงกลับไปที่ พพ. 

ถามวา...สงเอกสารเบิกเงินพรอมรายงานความกาวหนาและเอกสารประกอบเลยไดมั้ย? คําตอบคือ ไดครับ แตหาก
ตรวจสอบยอดเงินไมสอดคลองตามเกณฑโครงการ ทาง พพ. จะตองสงเอกสารเบิกเงินที่มีการลงนามกลับไปแกไขที่ รพ. เพื่อแกไข
ซึ่งจะเสียเวลามากกวาครับ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเอกสารการเบิกเงิน กรณีมีการวาจางที่ปรึกษาออกแบบ ควบคุมงาน (เอกสารและเงื่อนไขใหยึดตามหนังสือยืนยันฯ และเกณฑของโครงการ) 
รายการที่เบิกจาย เอกสารขอเบกิเงิน เงื่อนไขการเบิกจาย* คําแนะนํา 

งวดที่ 1 
คาสนับสนุนการลงทุน ฯ (๑๕%) 

1) บจ.1.1 แบบขอเบิกเงินกองทุนฯ 
2) บจ.2   รายละเอียดประกอบ 
3) สําเนาชื่อบัญชีธนาคาร 

เบิกจายเงินไดเมื่อจัดซื้อจัดจางแลว เอกสารประกอบดวย 
 รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 1 มีรายละเอียดดงันี ้
o รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสด ุ 
o แบบและขอกําหนดในการจัดซื้อจัดจาง 
o สําเนาสัญญาจัดชื้อจัดจางแลวเสร็จ 
o แผนการตรวจวัดพิสูจนผลที่ไดรับความเห็นชอบจากที่

ปรึกษาบริหารโครงการ 

 ตองสงเอกสารครบทุกกิจกรรมของการจัดซื้อจัดจางที่ขอรับการสนับสนุน 
กิจกรรมที่ยกเลิกดําเนินการใหทําจดหมายแจง พพ.  

 รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุอาจอางอิงตามบท
ที่ 3 ของรายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 ขอ 3.1 ถึงขอ 3.4 

 สําเนาสัญญาใหแสดงรายละเอียดราคาของแตละอุปกรณหรือแตละหมวด
ตามหัวขอ 15 ในเอกสารแนบ 1  ของหนังสือยืนยันฯ 

คาสนับสนุนการจางที่ปรึกษาฯ (๔๐%) 
 

งวดที่ 2 
คาสนับสนุนการลงทุน ฯ (๔๕%) 

1) บจ.1.2 แบบขอเบิกเงินกองทุนฯ 
2) บจ.2   รายละเอียดประกอบ 
3) สําเนาชื่อบัญชีธนาคาร 

เบิกจ าย เงิ น ได เมื่ อผู รั บ เหมาติดตั้ งอุปกรณแล วและ
โรงพยาบาลตรวจรับเรียบรอยแลว เอกสารประกอบดวย 
 รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
o หนังสือแจงผลการติดตั้งแลวเสร็จของผูรับเหมา (ถาม)ี 
o รายงานการตรวจสอบและควบคุมงานของที่ปรึกษา

ออกแบบและควบคุมงาน 
o รายงานผลการดําเนินงานจัดหาพรอมรื้อถอน/ติดตั้ง

อุปกรณฯ 

 เมื่อผูรับเหมาติดตั้งอุปกรณเสร็จแลวและที่ปรึกษาออกแบบฯ ไดตรวจสอบ 
ควบคุมงานเปนรายมาตรการและจัดทํารายงานฯ เรียบรอยแลว จึง
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานจัดหาพรอมรื้อถอน/ติดตั้ง
อุปกรณฯ และใหเปนสวนหนึ่งของรายงานความกาวหนาฉบับที่ 2 

 เมื่อโรงพยาบาลสงรายงานความกาวหนาแลว ทาง มจธ. จะสงทีมงานเขา
ไปตรวจสอบวาไดมีการติดตั้งเสร็จสิ้นแลวจริงและรับรองการดําเนินการ
เสนอตอ พพ. ประกอบการขอเบิกเงิน 

 เอกสารตองแสดงวาไดมีการติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จภายใน มิ.ย.60 
โดยประมาณ 

คาสนับสนุนการจางที่ปรึกษาฯ (๓๐%) 
 
 

งวดที่ 3 
คาสนับสนุนการลงทุน ฯ (๔๐%) 

1) บจ.1.2 แบบขอเบิกเงินกองทนุฯ 
2) บจ.2   รายละเอียดประกอบ 
3) สําเนาชื่อบัญชีธนาคาร 

เบิกจายเงินไดเมื่อผูรับเหมาดําเนินการติดตั้งและทดสอบการ
เดินระบบพรอมทั้งหนวยงานไดตรวจรับการสงมอบงานจาก
ผูรับเหมา เปนที่เรียบรอยแลว เอกสารประกอบดวย 
 รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
o รายงานผลการดําเนินงานตรวจสอบและติดตาม

ความกาวหนาและประเมินผลการใชงานทีต่ิดตั้งอุปกรณ
แลวเสร็จ 

o เอกสารตรวจรับการสงมอบงาน 

 ตองตรวจรับงานภายใน ก.ค.60 โดยประมาณ 

คาสนับสนุนการจางที่ปรึกษาฯ (๓๐%) 
 

 
 

หมายเหต ุ : งวดที่ 2 และ 3 หากมีการยกเลิกมาตรการหรือจัดชื้อจัดจางไดวงเงินจริงแตกตางจากที่วงเงินงบประมาณ พพ. จะปรับจํานวนเงินสนับสนุนที่เบิกจายในงวดถัดไปใหสอดคลองกับวงเงินจริง 

 
ทั้งนี้ภายใน 12 เดือน โรงพยาบาลตองจัดสงรายงานความกาวหนาฉบับสมบูรณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย ผลการติดตั้งและการใชงานของอุปกรณฯ ที่ปรับเปลี่ยนแลวเสร็จ 100% ของแผนการดําเนินงาน 

 ผลการประหยัดพลังงานตามแผนการตรวจวัดพิสูจนผลที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาบริหารโครงการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


