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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
วาดวย  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  พ.ศ. 2544 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
พ.ศ. 2544  ขอ 79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 11/2544  วันที่    
27 กันยายน 2544ไดกําหนดระเบียบ  วาดวย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 ไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด      
วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 ” 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544  เปนตนไป 
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  วาดวยเงิน

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล พ.ศ.2538  และบรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการระเบียบอื่น
ใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบน้ี  ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงแยงกับระเบียบน้ีทั้งสิ้น  ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4  ในระเบียบน้ี 
“รายได” หมายความวา  เงินเดือนและคาจาง 
“สถานพยาบาล”  หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของรัฐ องคการของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ ราชการสวนทองถ่ิน 
สภากาชาดไทย หรือคุรุสภา 

 “สถานพยาบาลของเอกชน”      หมายความวา  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

“คารักษาพยาบาล”  หมายความวา 
(1) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเปนคายา คาเลือด คานํ้าเกลือ คาออกซิเจน และอื่นๆ  ที่ใช

ในการบําบัดและรักษาโรค 
(2) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเปนคาบริการทางแพทย  คาตรวจ  คาวิเคราะหโรค และ     

คาอวัยวะเทียม  แตไมรวมถึงคารักษาพยาบาลพิเศษ  คาธรรมเนียม  และคาบริการอยางอื่น หรือซึ่งเรียกช่ือ
เปนอยางอื่นที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน 

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา 
(1) บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือเปนบุคคลไรความสามารถหรือเปน

บุคคลเสมือนไรความสามารถ  เพราะกายพิการ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบตามคําวินิจฉัยของแพทย  
และอยูในความอุปการะของบิดามารดา  แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 

(2) คูสมรส 
(3) บิดา  มารดา 

ขอ 5. ใหเจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหาร
สําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตน  ตามหลักเกณฑแหงระเบียบน้ี 

 
 
 



  [65]  

ขอ 6. คารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการใหเบิกไดทั้ง
ประเภทคนไขในและประเภทคนไขนอก แตถาเปนของสถานพยาบาลของเอกชน  ใหเบิกไดเฉพาะประเภท
คนไขในโดยใหเบิกไดครึ่งหน่ึงของจํานวนที่จายจริง  แตตองไมเกินสามพันบาทสําหรับระยะเวลาภายในสามสบิ
วันนับต้ังแตวันที่เขารับการรักษาพยาบาลและในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวันใหเบิกได
ครึ่งหน่ึงของจํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งน้ีตองไมเกินวันละหน่ึงรอยบาท 

ในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง  แตละครั้งในระยะเวลาหางกันไมเกินสิบหาวัน  ใหนับ
ระยะเวลาการเขารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดตอกับการเขารักษาพยาบาลครั้งกอน 

“คาอวัยวะเทียมใหเบิกได  ดังน้ี” 
(1) แขน-ขาเทียม 
(2) ตาเทียม 
(3) ไตเทียม 
(4) ลิ้นหัวใจเทียม 
(5) เครื่องชวยเตนของหัวใจ 
(6) วัตถุชนิดพิเศษตางๆ  ที่นํามาใชเฉพาะภายในรางกายตามวิธีผาตัดตามกระดูก 

อวัยวะเทียมดังกลาวขางตนถาไมมีจําหนายในโรงพยาบาล  ก็อนุญาตใหซื้อจากรานเอกชนไดโดยมี
ใบรับรองจากหัวหนาสถานพยาบาล  หรือแพทยผูรักษาวา  อวัยวะเทียมและวัตถุชนิดพิเศษดังกลาวไมมี
จําหนายในโรงพยาบาลและเปนราคาที่สมควร 

ขอ 7. เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล คาหอง และคาอาหารสําหรับ
บุคคลในครอบครัวของตน  เมื่อบุคคลน้ันมิไดเปนขาราชการหรือทํางานอยูใน  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ 

สําหรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารสําหรับบุตร  ถาสามีและภริยาตางก็
เปนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ  ใหคูสมรสที่มีรายไดสูงกวาผูเปนสิทธิไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ 
ขอ10  ถาแยกกันอยูไมวาโดยวิธีหยาหรือไมก็ตาม  ใหคูสมรสฝายที่บุตรอยูในปกครองเปนผูมีสิทธิ  ไดรับการ
ชวยเหลือตามหลักเกณฑที่ตนไดรับ 

เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารสําหรับบิดา
หรือมารดาของตน  ตามหลักเกณฑที่ตนไดรับตาม ขอ10 

ขอ 8. เจาหนาที่และลูกจางผูใดมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหาร  
สําหรับตนเองจากรัฐวิสาหกิจ  หรือจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารสวนทองถ่ิน  หรือจาก
นายจางหรือหนวยราชการอื่นใด   

เจาหนาที่และลูกจางผูน้ันไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหาร  
สําหรับตนเองตามระเบียบน้ี  เวนแตสิทธิไดรับน้ันตํ่ากวาที่พึงจะไดรับตามระเบียบน้ี  ในกรณีเชนน้ีใหมีสิทธิ
เบิกเพิ่มเติมไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู 

ขอ 9. เจาหนาที่และลูกจางไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารตาม
ระเบียบน้ี  สําหรับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหาร
จาก  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือสวนราชการอื่นใด  
หรือสหกรณอื่น  ในฐานะเปนผูปฏิบัติงานอยูในรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานดังกลาว 

ทั้งน้ี  เวนแตสิทธิที่บุคคลในครอบครัว  ไดรับการชวยเหลือตํ่ากวาที่พึงไดรับตามระเบียบน้ี  ในกรณี
เชนน้ีใหมีสิทธิเบิกเพิ่มเติมไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู 
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ขอ 10. คารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังน้ี 
(1) เจาหนาที่และลูกจางซึ่งมีรายไดเดือนหน่ึงไมเกิน 15,000 บาท  ใหเบิกคารักษาพยาบาล

ตามระเบียบน้ีเต็มจํานวน  ทั้งประเภทคนไขในและประเภทคนไขนอก 
(2) เจาหนาที่และลูกจางซึ่งมีรายไดเดือนหน่ึงต้ังแต 15,000 บาท  ใหเบิกคารักษาพยาบาล

ตามระเบียบน้ีเต็มจํานวนสําหรับประเภทคนไขในสวนประเภทคนไขนอกใหเบิกไดกึ่งจํานวน 
ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไมมียาชนิดใดจําหนาย  ใหเจาหนาที่และลูกจางซื้อยาชนิด

น้ันจากรานขายยาของเอกชนได  เมื่อหัวหนาหรือแพทยผูตรวจรักษาของสถานพยาบาลน้ันๆ แลวแตกรณี    
ลงช่ือ  รับรองใหไปซื้อจากรานขายยาของเอกชนได 

ขอ 11. คารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไขในใหเจาหนาที่และลูกจางเบิกไดกึ่งจํานวน 
 ขอ 12. คาหองและคาอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนใหเบิกได
ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินสิทธิที่ขาราชการพึงเบิกไดตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

ขอ 13. ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางตองใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณ  ใหเจาหนาที่และลูกจางนํา
ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารที่เบิกไดตามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ 

ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลคาหองและคาอาหารจะตองมีรายละเอียดตามแบบที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

ขอ 14. ใหผูจัดการพิจารณาวาการขอเบิกตามใบเสร็จรับเงินถูกตองตามระเบียบน้ีหรือไมและจะจาย
ไดเพียงใดและรีบเสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 15. วิธีการใชสิทธิขอรับคารักษาพยาบาล  คาอวัยวะเทียม  คาหอง  และคาอาหารของเจาหนาที่
และลูกจาง  การเบิกจายเงินของสถานพยาบาล  และการกําหนดระดับน้ันผูบังคับบัญชา  ซึ่งเปนผูรับรองการ
ใชสิทธิตามระเบียบน้ีใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ 16. ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางใชสิทธิตามระเบียบน้ีโดยทุจริตหรือกรอกขอความในคําขอเบิก
เงินตามระเบียบน้ีเปนเท็จนอกจากจะตองรับโทษทางวินัยใหเปนอันหมดสิทธิที่จะไดรับเงินชวยเหลือตาม
ระเบียบน้ีตลอดไป 

ถาปรากฏวาเจาหนาที่และลูกจางผูใดใชสิทธิเบิกเงินโดยทุจริต  หรือกรอกขอความเปนเท็จ  และไดรับ
เงินไปแลว  ใหผูบังคับบัญชารีบรายงานผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินเรียกเงินคืนทันที 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2544 
 
 

           ยุทธนา  ศิลปรัสม ี
( นายแพทยยุทธนา  ศิลปรัสม ี) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

 
 
 
 
 


