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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ  
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการสวนทองถิ่น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒  แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๕ และมาตรา  
๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑" 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ของขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
  (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ 
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล 
  "พนักงานสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ผูท่ีรับบํานาญตาม 
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น และใหหมายความรวมถึง นายกองคการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตร ีนายกเมือง 
พัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร 
สวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นซึ่งรับเงินคาจางประจําตามอัตราที่กําหนดไวในงบประมาณรายจาย 
  "คารักษาพยาบาล" หมายความวา เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษา 
พยาบาล ดังน้ี 
  (๑) คายา คาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน คาน้ํายาหรือ
อาหาร 
ทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอื่นๆ ทํานองเดียวกันกับท่ีใชในการบําบัดรักษาโรค 
  (๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซม 
  (๓) คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจาง  
ผูพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบ 
แทนพิเศษ 
  (๔) คาหองและคาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 
  (๕) คาตรวจสุขภาพประจําป 
  "การรักษาพยาบาล" หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อประโยชน 
ทางดานสาธารณสุข 
  "สถานพยาบาล" หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการและสถาน 
พยาบาลของเอกชน 
  "สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ 
กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ สภากาชาดไทย คุรุสภา  
สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย องคการสงเคราะหทหารผานศึก และสถาน 
พยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  "สถานพยาบาลของเอกชน" หมายความวา สถานพยาบาลของเอกชนท่ีมีเตียง 
รับผูปวยไวคางคืนเกินย่ีสิบหาเตียง ซึ่งไดรับอนุญาตใหตั้งหรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวย 
สถานพยาบาล 
  "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา 
  (๑) บุตรชอบดวยกฎหมายซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแต 
เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือ
มารดา ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แตท้ังน้ีไมรวมถึงบุตร 
บุญธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแลว 
  (๒) คูสมรสของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
  (๓) บิดาหรือมารดาของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
  ขอ ๕ การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนคารักษาพยาบาล ใหเปนไปตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หลักเกณฑ และอัตราการจายตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ขอ ๖ ใหพนักงานสวนทองถ่ิน มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามระเบียบนี้ 
  ขอ ๗ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม 
ระเบียบนี้ และบุคคลในครอบครัวของผูนั้นประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยในคราวเดียวกันและผูม ี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ไดเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยใน 
คราวนั้น ใหบุคคลในครอบครัวของผูนั้นซึ่งไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลมีสิทธิได 
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่กําหนดในระเบียบนี้เฉพาะการเจ็บปวยใน 
ครั้งนั้น 
  ขอ ๘ ใหบุตรของผูมีสิทธิตามขอ ๖ ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลสําหรับบุตรไดเพียงคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสาม 
  การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง 
ท้ังน้ี ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 
  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูใดมีบุตรเกินสามคนและ 
ตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ให 
ผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ 
ตายนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 
  ขอ ๙ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูใดยังไมมีบุตรหรือ 
มีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอ ๘ ยังไมถึงสามคน ถาตอมามี 
บุตรแฝด ซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอ ๘ สําหรับบุตรคนท่ี 
หน่ึงถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตรของตน 
เองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
  ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลดังกลาวตามวรรคหนึ่งตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลง จนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลเหลือไมเกินสามคน และหลังจากนั้นผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลดังกลาว จึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไดตามขอ ๘  
วรรคสาม 
  เพื่อประโยชนแหงความในขอนี้ ขอความท่ีอางถึงบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสามของ 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหหมายถึงบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนสุดทายของ 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง 
  ขอ ๑๐ การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย ในกรณีที่ไมอาจทราบลําดับการ 
เกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กําหนด 
  ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม 
ระเบียบนี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นมีสิทธ ิหรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงาน 
อื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้  เวนแตคา 
รักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตาม 
ระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู 
  ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม 
ระเบียบนี้ หรือบุคคลใดในครอบครัวของผูนั้น ไดรับคาสินไหมทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาล 
จากบุคคลอื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ เวน 
แตคาสินไหมทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามระเบียบนี้ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
เฉพาะสวนที่ขาดอยู 
 ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ไปกอนแลว ภายหลังไดรับคาสินไหมทดแทน สําหรับคารักษา 
พยาบาลจากบุคคลอื่นมีจํานวนเทาหรือเกินกวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลท่ีไดรับ 
ตามระเบียบนี้ ก็ใหนําเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไดรับไปนั้นสงคืน แตถาเงินคาสิน 
ไหมทดแทนที่ไดรับจากบุคคลอื่นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไดรับตาม 
ระเบียบนี้ก็ใหสงคืนเทาจํานวนที่ไดรับจากบุคคลอื่นนั้น ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวง 
การคลังกําหนด 
  ขอ ๑๓ การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอยางอื่น ซ่ึงมิใชเปนการ 
ตรวจสุขภาพประจําป ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังน้ี 
  (๑) ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ท้ังประเภทผู 
ปวยภายนอกหรือผูปวยภายใน ใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริงเวนแต 
  (ก) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซม ให 
เบิกไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  (ข) คาหองและคาอาหาร ใหเบิกไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  (๒) ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในจากสถานพยาบาลของ 
เอกชนหรือสถานพยาบาลของเอกชนอื่น ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของเอกชนตามระเบียบนี้ ท้ังน้ี  
เฉพาะในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผูนั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนรีบดวน ซึ่งหากมิไดรับการรักษาพยาบาล 
ในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิตของบุคคลดังกลาว เมื่อไดมีใบรับรองของแพทยจากสถาน 
พยาบาลของเอกชนนั้นมาประกอบใหเบิกคารักษาพยาบาลได ดังน้ี 
  (ก) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซม คา 
หอง และคาอาหาร ใหเบิกไดเชนเดียวกับผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทาง 
ราชการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ข) คารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง  
แตจะตองไมเกินสามพันบาท 
  (๓) ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนในกรณีที่เปนการ 
เขารับการรักษาพยาบาลเปนครั้งคราวเพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจํา 
เปนตองสงตัวใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น ใหเบิกคารักษาพยาบาลไดตามหลักเกณฑและ 
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ขอ ๑๔ การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและอัตรา ดังน้ี 
  (๑) เขารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ 
  (๒) คาตรวจสุขภาพใหเบิกไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีสถานพยาบาลไมมียา เลือดและสวนประกอบของเลือดหรอืสาร 
ทดแทน น้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค 
จําหนาย หรอืสถานพยาบาลไมอาจใหการตรวจทางหองทดลอง หรือเอกซเรยแกผูเขารับการ 
รักษาพยาบาลได เมื่อแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแหงนั้น 
ลงชื่อรับรองตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว ก็ใหผูเขารับการรักษาพยาบาลซื้อ หรอื 
รับการตรวจทางหองทดลอง หรือเอกซเรยจากสถานที่อื่น ซึ่งอยูในประเทศไทยแลวนํามาเบิก 
ไดตามขอ ๑๓ 
  ขอ ๑๖ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือบุคคลใน 
ครอบครัวของผูนั้น หากไดเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในของสถานพยาบาลอยู 
กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และสถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บคารักษาพยาบาล คาบเกี่ยวถึงวันที ่
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหไดรับคารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
  ขอ ๑๗ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร ผูใดมี 
บุตรเกินสามคนอยูแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ 
รักษาพยาบาลสําหรับบุตรเหลานั้นตอไปจนกวาจะหมดสิทธิตามระเบียบนี ้
  ขอ ๑๘ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตี 
ความ วินิจฉัยปญหา ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑ และกําหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามวรรคแรกให 
ผูวาราชการจังหวัดได 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
       รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

[รก.๒๕๔๑/พ๙๒ ง /๓๑/๙ ตุลาคม ๒๕๔๑] 
 
           พรพิมล/
แกไข 
          ๑๑ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 
 


