
 
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

ว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ. 2556 

************ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด พ.ศ.2556 ข้อ 79(8)  

ข้อ 109(10) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์คร้ังที่ 8/ 2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556    

จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2556  ไว้ดังต่อไปนี ้ 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ. 2556”  

 ข้อ 2.  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 

                      บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือ

แย้งกับระเบยีบนีใ้ห้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน  

 ข้อ 3.  ให้ใชร้ะเบียบนี้นับตั้งแต่วันทีป่ระกาศเป็นต้นไป  

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้ 

                        “การรักษาพยาบาล”หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้

มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ

สุขภาพและการด ารงชีวิตและให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั้งนีต้ามที่กระทรวงการคลังก าหนดแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม 

  “คา่รักษาพยาบาล”  หมายความว่า คา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จากการรักษาพยาบาลดังต่อไปนี ้  

(1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสาร

ทดแทนค่าน้ ายาหรือค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆท านองเดียวกันที่ใช้ใน

การบ าบัดรักษาโรค 

(2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ

อุปกรณด์ังกล่าว  

(3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าพยาบาลทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค  ค่าวิเคราะห์

โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้าง   ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

และคา่บรกิารอื่นท านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ  

(4) คา่ตรวจครรภ์ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร  

(5) คา่ห้องและคา่อาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 

(6) คา่ใช้จา่ยเพื่อการเสรมิสรา้งสุขภาพและป้องกันโรค 

(7) คา่ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

(8) คา่ใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นแกก่ารรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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  “สถานพยาบาล” หมายความว่า  สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความว่า สถานพยาบาลที่เป็นส่วนราชการตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร สภากาชาติไทยและให้หมายความรวมถึง

สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐหรอืสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็น

โรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

                   “ผู้มีสิทธิ์” หมายความว่า เจา้หน้าที่สหกรณ ์ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจา้หน้าที่สหกรณ์และ

ได้รับเงินเดือนจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากัด 

  “บุคคลในครอบครัว”  หมายความว่า  

(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็น

คนไร ้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ์ 

แต่ทั้งนีไ้ม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรอืบุตรซ่ึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

(2) คูส่มรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ   

      ข้อ 5. ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับตนเอง และ บุคคลใน

ครอบครัวของตนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

   ให้ผูม้ีสิทธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลเก่ียวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อสหกรณ์พร้อม

ทั้งรับรองข้อมูลความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณก์ าหนด 

       ข้อ 6. ให้ผูม้ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

             ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกนิสามคนและต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจ านวนสามคนตามวรรคหนึ่งตายลง

ก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่า

จ านวนบุตรที่ตายโดยให้นับบุตรคนที่อยู่ถัดไปกอ่น 

                    การนับล าดับบุตร ให้นับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลังทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรส

คร้ังใด ซึ่งอยู่ในอ านาจปกครองของผู้มีสิทธิ 

                กรณีผูม้ีสิทธิผูใ้ดยังไม่มีบุตรหรอืมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยัง

ไม่ถึงสามคน ต่อมามีบุตรแฝดซึ่งท าให้มีจ านวนบุตรเกินสามคนให้ผู้มีสิทธิผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลส าหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวต้องเป็นบุตรซ่ึงเกดิจากการสมรส  

       ข้อ 7. ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับตนเองหรือบุคคลใน

ครอบครัวของตนในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและ

ผู้ปว่ยใน 

(2) การเขา้รบัการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังก าหนดประเภทผู้ป่วยใน 

(3) การเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มิใชส่ถานพยาบาลใน(2)ประเภท

ผู้ปว่ยใน เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความ

จ าเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชวีิต 



 3 

          การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่สหกรณป์ระกาศที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือตามที่สหกรณ์ก าหนด 

         ผู้มีสิทธิ์ผู้ใดมีสิทธไิด้รับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหารส าหรับตนเองจาก

กองทุนประกันสังคมหรอืจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือจากนายจ้าง

หรือหน่วยงานราชการอื่นใด เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและ

คา่อาหารส าหรับตนเองตามระเบยีบนี้ เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มี

สิทธิเบกิเพิ่มเติมได้เท่าจ านวนที่ยังขาดอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณป์ระกาศก าหนด 

   ส าหรับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและค่าอาหาร

จากกองทุนประกันสังคม หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น

ใดในฐานะผู้ปฏิบัตงิาน ให้ผูม้ีสิทธิไม่มสีิทธไิดร้ับเงินสวัสดิการส าหรับบุคคลในครอบครัวตามระเบยีบนี ้ทั้งนีเ้ว้นแต่

สิทธิที่บุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือต่ ากว่าที่พึงจะได้รับ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจ านวน 

ที่ยังขาดอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณป์ระกาศก าหนด 

           ข้อ 8. กรณีผูม้ีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลซึ่งได้รับ

การชดเชยในกรณีท าสัญญาประกันภัยตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งให้ความคุ้มครองในด้าน        

คา่รักษาพยาบาลให้ผูม้ีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวน าต้นฉบับหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลไปขอรับเงิน

จากบริษัทประกันภัย 

     กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย    

ต่ ากวา่คา่รักษาพยาบาลที่ได้จา่ยไปจรงิในคราวนั้น หากผูม้ีสิทธิประสงค์จะเบิกส่วนที่ขาดอยู่ให้ใช้ส าเนาหลักฐาน

การขอรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันภัยรับรองว่าได้จา่ยเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ผูม้ีสิทธิหรือบุคคล

ในครอบครัวไปเป็นจ านวนเงินเท่าใดเป็นหลักฐานประกอบการขอเบกิเงินตามระเบยีบนี้ 

       การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ขาดอยู่ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน             

พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ที่ประกาศก าหนด ทั้งนี้เงินค่า

รักษาพยาบาลที่จา่ยให้ผูม้ีสิทธิเมื่อรวมกับเงินชดเชยคา่รักษาพยาบาลที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยต้องไม่เกินกว่า

ความเสียหายที่เกดิขึน้จรงิ 

            ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและก่อนที่

การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิได้พ้นสภาพความเป็นเจ้าหน้าที่จากการสิ้นสุดการจ้างหรือบุคคลใน

ครอบครัวพน้สภาพความเป็นบุคคลในครอบครัว ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับ

ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนสิน้สุดการรักษาพยาบาลในคราวนั้น  

        ข้อ 10. การจ่ายเงินสวัสดิการให้จา่ยเป็นค่ารักษาพยาบาลดังนี้ 

                  ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการให้ผู้มีสิทธิและ

บุคคลในครอบครัวเบกิได้ทัง้ประเภทคนไข้ในและคนไข้นอก 

                แต่ถ้าเป็นสถานพยาบาลของเอกชนให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเบิกได้เฉพาะค่า

รักษาพยาบาล ค่าอาหารประเภทคนไข้ใน โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่ายไปจริง ค่าห้องไม่เกินวันละ    

หกรอ้ยบาทและในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวันให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่

ทั้งนีต้้องไม่เกนิวันละสามรอ้ยบาทและทั้งนีต้้องไม่เกนิฐานะทางการเงินของสหกรณ์ 
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               ในกรณีที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เข้ารับการรักษาหลายครั้งแต่ละครั้งระยะเวลาห่างกัน

ไม่เกนิสิบห้าวันให้นับระยะเวลาการเขา้รับการรักษาพยาบาลคร้ังก่อน 

               ส าหรับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหารส าหรับบุตรถ้าสามีและภริยาตา่งก็

เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณท์ั้งคูใ่ห้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกวา่เป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ถ้าแยกกันอยู่ไม่ว่าจะโดยวิธี

หย่าหรอืไม่ก็ตาม ให้คู่สมรสฝ่ายที่บุตรอยู่ในปกครองเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ 

         ส าหรับค่าห้องพิเศษให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเบิกได้ในอัตราตามที่กระทรวงการคลัง

ก าหนดหรือตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด  

  ข้อ 11. การตรวจสุขภาพประจ าปี ให้ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น โดยให้ใช้สิทธิได้ปีละ        

1 คร้ัง   

 ข้อ 12. การพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของทางราชการโดยเสนอประธานกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติให้กระท าเบกิจา่ยต่อไป  

 ข้อ 13. วิธีเบิกจ่ายให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณารับรอง 

การขอเบิกเงินตามระเบยีบนี ้เสนอประธานกรรมการด าเนินการผู้มีอ านาจอนุมัติ 

                      กรณีที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่สามารถยื่นค าขอ

หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินด้วยตนเองให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีผู้มีสิทธถึงแก่กรรมให้ทายาทตามกฏหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินค่า

รักษาพยาบาลหรือยื่นค าขอหนังสือรับรอง 

(2) กรณีผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะแต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลง

ลายมือชื่อพรอ้มทั้งให้มีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองและให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่น

ใบเบกิเงินคา่รักษาพยาบาลหรือยื่นค าขอหนังสือรับรอง 

(3) กรณีที่ผู้มีสิทธิ ไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ยังไม่มีค าสั่ งศาลให้ เป็นผู้ ไร้

ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงิน

สวัสดิการพร้อมทั้งหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ท าการรักษาว่าผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มี

สติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะด าเนินการได้หากไม่มีบุคคลดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ประธานกรรมการด าเนินการที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผูใ้ดด าเนินการแทน 

 ข้อ 14. ในกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาล  เจ้าหน้าที่สหกรณ์อาจขอยืมเงินทดลองจ่ายเป็น

คา่วางประกันให้แกส่ถานพยาบาลได้ตามที่ต้องจ่ายจริง กรณีเช่นนี้ให้ผู้จัดการ สหกรณ์พิจารณาว่าจะจ่ายเงินได้

เพยีงใด หรือ มิฉะนั้นให้ใช้วธิีให้ค ารับรองแกส่ถานพยาบาลแห่งนั้น  ทั้งนี้ให้น าเสนอประธานกรรมการด าเนินการ

เพื่อพิจารณา โดยด่วน  

   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิต้องใช้สิทธิ์เบิกเงินกับสหกรณ์ให้น าใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง

และค่าอาหารที่เบิกได้ตามระเบียบนี้ขอเบิกจากสหกรณ์พร้อมค าขอเบิกโดยเร็วไม่เกิน  7  วัน  หลังออกจาก

สถานพยาบาล  ทั้งนี้เพื่อหักช าระหนี้เงินยืมเบิกเพิ่มเติมหรือเบิกชดใช้ให้แก่สถานพยาบาลตามค ารับรองแล้วแต่

กรณี   
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  หากเงินที่ยืมมีจ านวนสูงกวา่จ านวนที่ขอเบิก ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใช้สิทธินั้น ส่งเงินคืนจนครบ  

มิฉะนั้นให้หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของผู้นั้นแทน  

 ข้อ 15. ในกรณีผู้มีสิทธิใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริตหรือกรอกข้อความในค าขอเบิกเงินตามระเบียบนี้

เป็นเท็จ นอกจากจะได้รับโทษทางวินัย ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบนีต้ลอดไป 

      ถ้าปรากฏว่าผู้มีสิทธิผู้ใดใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริตหรือกรอกข้อความอันเป็นเท็จและได้รับเงิน    

ไปแล้ว ใหผู้้จัดการหรอืผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรบีรายงานประธานกรรมการด าเนินการเพื่อเรียกเงินคนืทันที 

 ข้อ 16. ในกรณีที่เกิดมีปัญหาขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ตามมติที่ประชุมของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสองในสาม ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการถือว่า

เป็นการสิ้นสุด  

 ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้ 

 

             ประกาศ ณ วันที่     เดือน  กันยายน    พ.ศ. 2556  

 

 

 

(นายประกิต  ประคุณกร) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสขุเชียงใหม ่จ ากดั 


