
 
 ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 
วา่ดว้ย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ.2565 

                                                                                  --------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด ข้อ79(8) และข้อ     
107(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 38  ในการประชุม  ครั้งที่  3/2565  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์       
พ.ศ.2565  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงิน    
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  จ ากัด  ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ        
ค่ารักษาพยาบาล  พ.ศ.2565 ” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
พ.ศ.2551 และบรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติหรือข้อตกลงอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้   
แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
  “รายได้” หมายความว่า  เงินเดือนและค่าจ้าง 
  “สถานพยาบาล”   หมายความว่า  สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 
  “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลซึ่งเป็นของรัฐ องค์การของรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย หรือคุรุสภา 
  “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลซึ่งเป็นเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า 

(1) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่ายา  ค่าเลือด ค่าน้ าเกลือ ค่าอ๊อกซิเจน  และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
บ าบัดและรักษาโรค 

(2) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ  ค่าวิเคราะห์โรค และค่าอวัยวะ
เทียม แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียม  และค่าบริการอย่างอ่ืน หรือซึ่งเรียกชื่อ 
เป็นอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า 
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลเสมือน 

ไร้ความสามารถ เพราะกายพิการ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบตามค าวินิจฉัยของแพทย์ และอยู่
ในความอุปการะของบิดามารดา  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

(2) คู่สมรส 
(3) บิดา  มารดา 



 
ข้อ 5. ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส าหรับตนเอง 

และบุคคลในครอบครัวของตน   ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้ 
ข้อ 6. ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้ทั้งประเภทคนไข้ 

ในและประเภทคนไข้นอก แต่ถ้าเป็นของสถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้ในโดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทส าหรับระยะเวลาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
และในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวันให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันละ
หนึ่งพันบาท 

ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง แต่ละครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่เกินสิบห้าวัน ให้นับระยะเวลาการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับการเข้าการรักษาพยาบาลครั้งก่อน 

“ค่าอวัยวะเทียมให้เบิกได้ดังนี้ 
(1) แขน –ขาเทียม 
(2) ตาเทียม 
(3) ไตเทียม 
(4) สิ้นหัวใจเทียม 
(5) เครื่องช่วยเต้นของหัวใจ 
(6) วัตถุชนิดพิเศษต่างๆ ที่น ามาใช้เฉพาะภายในร่างกายตามวิธีผ่าตัดตามกระดูก 
อวัยวะเทียมดังกล่าวข้างต้นถ้าไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล  ก็อนุญาตให้ซื้อจากร้านเอกชนได้ โดย 

มีใบรับรองจากหัวหน้าสถานพยาบาล  หรือแพทย์ผู้รักษาว่า  อวัยวะเทียมและวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าวไม่มีจ าหน่ายในโรง
พยาลบาลและเป็นราคาท่ีสมควร 
 ข้อ 7. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส าหรับบุคคลใน
ครอบครัวของตน  เมื่อบุคคลนั้นมิได้เป็นข้าราชการหรือท างานอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใด 
  ส าหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส าหรับบุตร ถ้าสามีและภริยาต่างก็เป็น
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ข้อ 10. ถ้า
แยกกันอยู่ไม่ว่าโดยวิธีหย่าหรือไม่ก็ตาม ให้คู่สมรส ฝ่ายที่บุตรอยู่ในปกครองเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
ที่ตนได้รับ 
  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส าหรับบิดาหรือ
มารดาของตน  ตามหลักเกณฑ์ท่ีตนได้รับตามข้อ 10. 
 ข้อ 8.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส าหรับตนเอง
จากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หรือจากนายจ้างหรือหน่วยราชการอื่น
ใด  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส าหรับตนเองตาม
ระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพ่ิมเติมได้เท่าจ านวนที่ยัง
ขาดอยู่ 
 ข้อ 9.  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารตามระเบียบนี้
ส าหรับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้อง  และค่าอาหารจากรัฐวิสาหกิจหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนใด หรือสหกรณ์อ่ืน ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานดังกล่าว 



 
 ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิทีบุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือต่ ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นให้มีสิทธิ
เบิกเพ่ิมเติมได้เท่าจ านวนที่ยังขาดอยู่ 
 ข้อ 10. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เต็มจ านวนส าหรับประเภทคนไข้ใน ส่วนประเภทคนไข้นอกให้เบิก
ได้กึ่งจ านวน 
  ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจ าหน่าย ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซื้อยาชนิดนั้น
จากร้านขายยาของเอกชนได้ เมื่อหัวหน้าหรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาของสถานพยาบาลนั้นๆ แล้วแต่กรณี ลงชื่อรับรองว่าให้ 
ไปซื้อจากร้านขายยาของเอกชนได้ 
 ข้อ 11.  ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 1,100 
บาท 
 ข้อ 12. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างน าใบเสร็จรับเงิน   
ค่ารักษาพยาบาล ค้าห้อง และค่าอาหารที่เบิกได้ตามระเบียบนี้มาขอเบิกจากสหกรณ์ 
  ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารจะต้องมีรายละเอียดตามแบบที่กระทรวง 
สาธารณสุขก าหนด 
 ข้อ 13. ให้ผู้จัดการพิจารณาว่าการขอเบิกตามใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบนี้หรือไม่และจะจ่ายได้เพียงใด
และรีบเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 14. วิธีการใช้สิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม ค่าห้องและค่าอาหารของเจ้าหน้าทีและลูกจ้าง   
การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาล และการก าหนดระดับชั้นผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นผู้รับรองการใช้สิทธิตามระเบียบนี้     
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 15. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริตหรือกรอกข้อความในค าขอเบิกเงินตาม
ระเบียบนี้เป็นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป 
 ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริต หรือกรอกข้อความเป็นเท็จ และได้รับเงินไปแล้ว 
ให้ผู้บังคับบัญชารีบรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินเรียกเงินคืนทันที 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

                                                                                                     
(นางสาวรุ่งนภา  อุดานนท์)              

       ประธานกรรมการ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 

  


