ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2556
************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด พ.ศ.2556 ข้อ 79(8)
ข้อ 109(10) และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ 8/ 2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2556 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2546
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ซ่ึงขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 3. ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันทีป่ ระกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“การรักษาพยาบาล”หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้
มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูส มรรถภาพที่จาเป็นต่อ
สุขภาพและการดารงชีวิตและให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั้งนีต้ ามที่กระทรวงการคลังกาหนดแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลดังต่อไปนี้
(1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสาร
ทดแทนค่าน้ายาหรือค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆทานองเดียวกันที่ใช้ใน
การบาบัดรักษาโรค
(2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ดังกล่าว
(3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าพยาบาลทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์
โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้าง ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
และค่าบริการอื่นทานองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(4) ค่าตรวจครรภ์ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
(5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
(6) ค่าใช้จา่ ยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
(7) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
(8) ค่าใช้จา่ ยอื่นที่จาเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
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“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลที่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร สภากาชาติไทยและให้ หมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็ น
โรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“ผู้มีสิทธิ์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์และ
ได้รับเงินเดือนจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็น
คนไร้ ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ์
แต่ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(2) คูส่ มรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
ข้อ 5. ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิ การเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับตนเอง และ บุคคลใน
ครอบครัวของตนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ผมู้ ีสิทธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อสหกรณ์พร้อม
ทั้งรับรองข้อมูลความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่สี หกรณ์กาหนด
ข้อ 6. ให้ผมู้ ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตายลง
ก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่า
จานวนบุตรที่ตายโดยให้นับบุตรคนที่อยู่ถัดไปก่อน
การนับลาดับบุตร ให้นับเรียงตามลาดับการเกิดก่อนหลังทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรส
ครั้งใด ซึ่งอยู่ในอานาจปกครองของผู้มีสิทธิ
กรณีผมู้ ีสิทธิผใู้ ดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยัง
ไม่ถึงสามคน ต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทาให้มีจานวนบุตรเกินสามคนให้ผู้มีสิทธิผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลสาหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากการสมรส
ข้อ 7. ให้ ผู้มี สิ ท ธิมี สิท ธิไ ด้รั บ เงิน สวั ส ดิก ารเกี่ ย วกับ การรัก ษาพยาบาลส าหรับ ตนเองหรือ บุ คคลใน
ครอบครัวของตนในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและ
ผู้ปว่ ยใน
(2) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกาหนดประเภทผู้ป่วยใน
(3) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มิใช่สถานพยาบาลใน(2)ประเภท
ผู้ปว่ ยใน เฉพาะกรณีท่ผี ู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมี ความ
จาเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
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การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่สหกรณ์ประกาศที่กระทรวงการคลังกาหนดหรือตามที่สหกรณ์กาหนด
ผู้มีสิทธิ์ผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสาหรับตนเองจาก
กองทุนประกันสังคมหรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือจากนายจ้าง
หรือหน่วยงานราชการอื่นใด เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและ
ค่าอาหารสาหรับตนเองตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มี
สิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจานวนที่ยังขาดอยู่ ตามหลักเกณฑ์ท่สี หกรณ์ประกาศกาหนด
สาหรับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและค่าอาหาร
จากกองทุนประกันสังคม หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น
ใดในฐานะผู้ปฏิบัตงิ าน ให้ผมู้ ีสิทธิไม่มสี ิทธิได้รับเงินสวัสดิการสาหรับบุคคลในครอบครัวตามระเบียบนี้ ทั้งนีเ้ ว้นแต่
สิทธิที่บุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือต่ากว่าที่พึงจะได้รับ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจานวน
ที่ยังขาดอยู่ ตามหลักเกณฑ์ท่สี หกรณ์ประกาศกาหนด
ข้อ 8. กรณีผมู้ ีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลซึ่งได้รับ
การชดเชยในกรณี ท าสั ญ ญาประกั น ภั ย ตามประมวลกฏหมายแพ่ง และพาณิช ย์ซ่ึง ให้ ความคุ้ ม ครองในด้า น
ค่ารักษาพยาบาลให้ผมู้ ีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวนาต้นฉบับหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลไปขอรับเงิน
จากบริษัทประกันภัย
กรณีผู้มี สิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ได้รับเงินชดเชยค่า รักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภั ย
ต่ากว่าค่ารักษาพยาบาลที่ได้จา่ ยไปจริงในคราวนั้น หากผูม้ ีสิทธิประสงค์จะเบิกส่วนที่ขาดอยู่ให้ใช้สาเนาหลักฐาน
การขอรับเงินของสถานพยาบาลที่บริษัทประกันภัยรับรองว่าได้จา่ ยเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ผมู้ ีสิทธิหรือบุคคล
ในครอบครัวไปเป็นจานวนเงินเท่าใดเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินตามระเบียบนี้
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ขาดอยู่ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการค่า รักษาพยาบาลหรือตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ที่ประกาศกาหนด ทั้งนี้เงินค่า
รักษาพยาบาลที่จา่ ยให้ผมู้ ีสิทธิเมื่อรวมกับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยต้องไม่เกินกว่า
ความเสียหายที่เกิดขึน้ จริง
ข้อ 9. ในกรณีท่ผี ู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและก่อนที่
การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุ ดลง ผู้มีสิท ธิได้พ้น สภาพความเป็นเจ้าหน้า ที่จากการสิ้นสุดการจ้างหรือบุ คคลใน
ครอบครัวพ้นสภาพความเป็นบุคคลในครอบครัว ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับ
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนสิน้ สุดการรักษาพยาบาลในคราวนั้น
ข้อ 10. การจ่ายเงินสวัสดิการให้จา่ ยเป็นค่ารักษาพยาบาลดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการให้ ผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัวเบิกได้ทงั้ ประเภทคนไข้ในและคนไข้นอก
แต่ ถ้ า เป็ น สถานพยาบาลของเอกชนให้ ผู้ มี สิ ท ธิ แ ละบุ ค คลในครอบครั ว เบิ ก ได้ เ ฉพาะค่ า
รักษาพยาบาล ค่าอาหารประเภทคนไข้ใน โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายไปจริง ค่าห้องไม่เกินวันละ
หกร้อยบาทและในกรณีท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวันให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริ งแต่
ทั้งนีต้ ้องไม่เกินวันละสามร้อยบาทและทั้งนีต้ ้องไม่เกินฐานะทางการเงินของสหกรณ์
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ในกรณีท่ผี ู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เข้ารับการรักษาหลายครั้งแต่ละครั้งระยะเวลาห่างกัน
ไม่เกินสิบห้าวันให้นับระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งก่อน
สาหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสาหรับบุตรถ้าสามีและภริยาต่างก็
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งคูใ่ ห้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ถ้าแยกกันอยู่ไม่ว่าจะโดยวิธี
หย่าหรือไม่ก็ตาม ให้คู่สมรสฝ่ายที่บุตรอยู่ในปกครองเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
สาหรับค่าห้องพิเศษให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เบิกได้ในอัตราตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนดหรือตามที่สหกรณ์ประกาศกาหนด
ข้อ 11. การตรวจสุขภาพประจาปี ให้ใช้สิทธิได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์เท่านั้น โดยให้ใช้สิทธิได้ปีละ
1 ครั้ง
ข้อ 12. การพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของทางราชการโดยเสนอประธานกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมัติให้กระทาเบิกจ่ายต่อไป
ข้อ 13. วิธีเบิกจ่ายให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพิจารณารับรอง
การขอเบิกเงินตามระเบียบนี้ เสนอประธานกรรมการดาเนินการผู้มีอานาจอนุมัติ
กรณีที่ผู้มี สิท ธิไ ม่ส ามารถลงลายมื อชื่อ ในใบเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ สามารถยื่น คาขอ
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินด้วยตนเองให้ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีผู้มีสิทธถึงแก่กรรมให้ทายาทตามกฏหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาลหรือยื่นคาขอหนังสือรับรอง
(2) กรณีผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะแต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลง
ลายมือชื่อพร้อมทั้งให้มีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองและให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่น
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลหรือยื่นคาขอหนังสือรับรอง
(3) กรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ม่ รู้ สึ ก ตั ว หรื อ ไม่ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะแต่ ยั ง ไม่ มี ค าสั่ ง ศาลให้ เ ป็ น ผู้ ไ ร้
ความสามารถหรื อ เสมื อ นไร้ ค วามสามารถให้ บุ ค คลในครอบครั ว เป็ น ผู้ ยื่ น ใบเบิ ก เงิ น
สวัสดิการพร้อมทั้งหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทาการรักษาว่าผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัว หรือไม่มี
สติสัมปชัญ ญะเพียงพอที่จะดาเนินการได้หากไม่ มีบุคคลดั งกล่าวให้ อยู่ในดุล ยพินิจของ
ประธานกรรมการดาเนินการที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผใู้ ดดาเนินการแทน
ข้อ 14. ในกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่สหกรณ์อาจขอยืมเงินทดลองจ่ายเป็น
ค่าวางประกันให้แก่สถานพยาบาลได้ตามที่ต้องจ่ายจริง กรณีเช่นนี้ให้ผู้จัดการ สหกรณ์พิจารณาว่าจะจ่ายเงินได้
เพียงใด หรือ มิฉะนั้นให้ใช้วธิ ีให้คารับรองแก่สถานพยาบาลแห่งนั้น ทั้งนี้ให้นาเสนอประธานกรรมการดาเนินการ
เพื่อพิจารณา โดยด่วน
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิต้องใช้สิทธิ์เบิกเงินกับสหกรณ์ให้นาใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง
และค่าอาหารที่เบิกได้ตามระเบียบนี้ขอเบิกจากสหกรณ์ พร้อมคาขอเบิกโดยเร็วไม่เกิน 7 วัน หลังออกจาก
สถานพยาบาล ทั้งนี้เพื่อหักชาระหนี้เงินยืมเบิกเพิ่มเติมหรือเบิกชดใช้ให้แก่สถานพยาบาลตามคารับรองแล้วแต่
กรณี
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หากเงินที่ยืมมีจานวนสูงกว่าจานวนที่ขอเบิก ให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ผู้ใช้สิทธินั้น ส่งเงินคืนจนครบ
มิฉะนั้นให้หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของผู้นั้นแทน
ข้อ 15. ในกรณีผู้มีสิทธิใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริตหรือกรอกข้อความในคาขอเบิกเงินตามระเบียบนี้
เป็นเท็จ นอกจากจะได้รับโทษทางวินัย ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนีต้ ลอดไป
ถ้าปรากฏว่าผู้มีสิทธิ ผู้ใดใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริตหรือกรอกข้อความอันเป็นเท็จและได้รับเงิน
ไปแล้ว ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรีบรายงานประธานกรรมการดาเนินการเพื่อเรียกเงินคืนทันที
ข้อ 16. ในกรณีที่เกิดมีปัญหาขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ตามมติที่ประชุมของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สองในสาม คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดาเนินการถือว่า
เป็นการสิ้นสุด
ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(นายประกิต ประคุณกร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จากัด

