ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน
พ.ศ. ๒๕๔๑
------------------โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการรักษาพยาบาลของข้ าราชการส่วนท้ องถิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๕ และมาตรา
๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑"
ข้ อ ๒ ระเบียบนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
ของข้ าราชการส่วนท้ องถิน พ.ศ. ๒๕๒๔
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
ของข้ าราชการส่วนท้ องถิน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
ของข้ าราชการส่วนท้ องถิน (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
ของข้ าราชการส่วนท้ องถิน (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
บรรดาระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการอืนใด ซึงขัดหรือแย้ งกับ
ระเบียบนี ให้ ใช้ ระเบียบนีแทน
ข้ อ ๔ ในระเบียบนี
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิน" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล

"พนักงานส่วนท้องถิน" หมายความว่า ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตําบล ผู้ทีรับบํานาญตาม
กฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้ องถิน และให้ หมายความรวมถึง นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมือง
พัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้ างประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินซึงรับเงินค่าจ้ างประจําตามอัตราทีกําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่าย
"ค่ารักษาพยาบาล" หมายความว่า เงินทีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษา
พยาบาล ดังนี
(๑) ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่านํายาหรืออาหาร
ทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอืนๆ ทํานองเดียวกันกับทีใช้ ในการบําบัดรักษาโรค
(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทังค่าซ่อมแซม
(๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้ าง
ผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอืนทํานองเดียวกันทีมีลักษณะเป็ นเงินตอบ
แทนพิเศษ
(๔) ค่าห้ องและค่าอาหารตลอดเวลาทีเข้ ารับการรักษาพยาบาล
(๕) ค่าตรวจสุขภาพประจําปี
"การรักษาพยาบาล" หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปี เพือประโยชน์
ทางด้านสาธารณสุข
"สถานพยาบาล" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถาน
พยาบาลของเอกชน
"สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้ หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ
กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ สภากาชาดไทย คุรสุ ภา
สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสถาน
พยาบาลอืนทีกระทรวงการคลังกําหนด
"สถานพยาบาลของเอกชน" หมายความว่า สถานพยาบาลของเอกชนทีมีเตียง
รับผู้ป่วยไว้ ค้างคืนเกินยีสิบห้ าเตียง ซึงได้รับอนุญาตให้ ตงหรื
ั อดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วย
สถานพยาบาล
"บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า
(๑) บุตรชอบด้ วยกฎหมายซึงยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ วแต่
เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถซึ งอยู่ในความอุปการะเลียงดูของบิดาหรือมารดา ซึงเป็ นผู้
มีสทิ ธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล แต่ทังนีไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรม หรือบุตรซึงได้ยกให้ เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืนแล้ ว

(๒) คู่สมรสของผู้ มีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
(๓) บิดาหรือมารดาของผู้มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
ข้ อ ๕ การจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาล ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายตามทีกําหนดไว้ในระเบียบนี ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนันให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้ อ ๖ ให้ พนักงานส่วนท้ องถิน มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษา
พยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามระเบียบนี
ข้ อ ๗ ในกรณีทีผู้มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนี และบุคคลในครอบครัวของผู้นันประสบอุบัติเหตุหรืออุบัตภิ ัยในคราวเดียวกันและผู้มี
สิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ได้ เสียชีวติ เนืองจากอุบัติเหตุหรืออุบตั ิภยั ใน
คราวนัน ให้ บุคคลในครอบครัวของผู้นันซึงได้ เข้ ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลมีสิทธิได้
รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิทีกําหนดในระเบียบนีเฉพาะการเจ็บป่ วยใน
ครั งนัน
ข้ อ ๘ ให้ บุตรของผู้มีสทิ ธิตามข้อ ๖ ได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษา
พยาบาลสําหรับบุตรได้ เพียงคนทีหนึงถึงคนทีสาม
การนับลําดับบุตรคนทีหนึ งถึงคนทีสาม ให้ นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง
ทังนี ไม่ว่าเป็ นบุตรทีเกิดจากการสมรสครังใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลผู้ใดมีบุตรเกินสามคนและ
ต่อมาบุตรคนหนึงคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึงนันตายลงก่อนทีจะบรรลุนิติภาวะ ก็ให้
ผู้นันมีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิมขึนอีกเท่าจํานวนบุตรที
ตายนัน โดยให้ นับบุตรคนทีอยู่ในลําดับถัดไปก่อน
ข้ อ ๙ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือ
มีบุตรทีมีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตามข้ อ ๘ ยังไม่ถึงสามคน ถ้ าต่อมามี
บุตรแฝด ซึงทําให้ มีจาํ นวนบุตรเกินสามคน ให้ ผ้มู ีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษา
พยาบาลผู้นันมีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตามข้ อ ๘ สําหรับบุตรคนที
หนึงถึงคนสุดท้ าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็ นบุตรซึงเกิดจากคู่สมรส หรือเป็ นบุตรของตน
เองในกรณีทหญิ
ี งเป็ นผู้ใช้ สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
ในกรณีทีบุตรคนใดคนหนึงของผู้มีสทิ ธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษา
พยาบาลดังกล่าวตามวรรคหนึ งตายลงก่อนทีจะบรรลุนิตภิ าวะ ก็ให้ ลดจํานวนบุตรทีได้รับเงิน
สวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลลง จนกว่าจํานวนบุตรทีได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษา
พยาบาลเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนันผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษา
พยาบาลดังกล่าว จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลเพิมขึนได้ ตามข้ อ ๘
วรรคสาม

เพือประโยชน์แห่งความในข้ อนี ข้ อความทีอ้างถึงบุตรคนทีหนึงถึงคนทีสามของ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ให้ หมายถึงบุตรคนทีหนึงถึงคนสุดท้ ายของ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึง
ข้ อ ๑๐ การนับลําดับบุตรคนทีหนึ งถึงคนสุดท้ าย ในกรณีทีไม่อาจทราบลําดับการ
เกิดก่อนหลังของบุตรแฝดได้ โดยแน่ชัด ให้ นับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงการคลัง
กําหนด
ข้ อ ๑๑ ในกรณีทีผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนี หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นันมีสิทธิ หรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงาน
อืนแล้ ว ผู้นันไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี เว้ นแต่ค่า
รักษาพยาบาลทีได้รับนันตํากว่าเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลทีมีสิทธิจะได้ รับตาม
ระเบียบนี ก็ให้ มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนทีขาดอยู่
ข้ อ ๑๒ ในกรณีทีผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนี หรือบุคคลใดในครอบครัวของผู้นัน ได้ รับค่าสินไหมทดแทนสําหรับค่ารักษาพยาบาล
จากบุคคลอืนแล้ ว ผู้นันไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี เว้ น
แต่ค่าสินไหมทดแทนสําหรับค่ารักษาพยาบาลทีได้รับนันตํากว่าเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษา
พยาบาลทีมีสิทธิจะได้ รับตามระเบียบนีก็ให้ มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะส่วนทีขาดอยู่
ในกรณีทีผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ได้ รับเงินสวัสดิการเกียว
กับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนีไปก่อนแล้ ว ภายหลังได้ รับค่าสินไหมทดแทน สําหรับค่ารักษา
พยาบาลจากบุคคลอืนมีจาํ นวนเท่าหรือเกินกว่าเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลทีได้ รับ
ตามระเบียบนี ก็ให้ นาํ เงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลทีได้ รับไปนันส่งคืน แต่ถ้าเงินค่าสิน
ไหมทดแทนทีได้รับจากบุคคลอืนตํากว่าเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลทีได้รับตาม
ระเบียบนีก็ให้ ส่งคืนเท่าจํานวนทีได้รับจากบุคคลอืนนั น ทังนี ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวง
การคลังกําหนด
ข้ อ ๑๓ การจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลอย่างอืน ซึงมิใช่เป็ นการ
ตรวจสุขภาพประจําปี ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี
(๑) ผู้ทีเข้ ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทังประเภทผู้
ป่ วยภายนอกหรือผู้ ป่วยภายใน ให้ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เต็มจํานวนทีได้ จ่ายไปจริงเว้ นแต่
(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทังค่าซ่ อมแซม ให้
เบิกได้ ตามทีกระทรวงการคลังกําหนด
(ข) ค่าห้ องและค่าอาหาร ให้ เบิกได้ ตามทีกระทรวงการคลังกําหนด

(๒) ผู้ทีเข้ ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในจากสถานพยาบาลของ
เอกชนหรือสถานพยาบาลของเอกชนอืน ซึ งมิใช่สถานพยาบาลของเอกชนตามระเบียบนี ทังนี
เฉพาะในกรณีทผูี ้ มีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัว
ของผู้นันประสบอุบัติเหตุ อุบัติภยั หรือมีความจําเป็ นรีบด่วน ซึงหากมิได้รับการรักษาพยาบาล
ในทันทีทนั ใดอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าว เมือได้มีใบรับรองของแพทย์จากสถาน
พยาบาลของเอกชนนันมาประกอบให้ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี
(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทังค่าซ่ อมแซม ค่า
ห้ อง และค่าอาหาร ให้ เบิกได้ เช่นเดียวกับผู้ทีเข้ ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทาง
ราชการ
(ข) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอืนๆ ให้ เบิกได้ ครึงหนึงของจํานวนทีได้จ่ายไปจริง
แต่จะต้ องไม่เกินสามพันบาท
(๓) ผู้ทีเข้ ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนในกรณีทีเป็ นการ
เข้ ารับการรักษาพยาบาลเป็ นครังคราวเพราะเหตุทสถานพยาบาลของทางราชการมี
ี
ความจํา
เป็ นต้ องส่งตัวให้ แก่สถานพยาบาลของเอกชนนัน ให้ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามหลักเกณฑ์และ
อัต ราทีกระทรวงการคลังกําหนด
ข้ อ ๑๔ การจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการตรวจสุขภาพประจําปี ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี
(๑) เข้ ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ
(๒) ค่าตรวจสุขภาพให้ เบิกได้ ตามทีกระทรวงการคลังกําหนด
ข้ อ ๑๕ ในกรณีทีสถานพยาบาลไม่มียา เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสาร
ทดแทน นํายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค
จําหน่าย หรือสถานพยาบาลไม่อาจให้ การตรวจทางห้ องทดลอง หรือเอ๊กซเรย์แก่ผู้เข้ ารับการ
รักษาพยาบาลได้ เมือแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งนัน
ลงชือรับรองตามแบบทีกระทรวงการคลังกําหนดแล้ ว ก็ให้ ผู้เข้ ารับการรักษาพยาบาลซือ หรือ
รับการตรวจทางห้ องทดลอง หรือเอ๊กซเรย์จากสถานทีอืน ซึ งอยู่ในประเทศไทยแล้วนํามาเบิก
ได้ ตามข้ อ ๑๓
ข้ อ ๑๖ ผู้มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล หรือบุคคลใน
ครอบครัวของผู้นัน หากได้ เข้ ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในของสถานพยาบาลอยู่
ก่อนวันทีระเบียบนีใช้ บังคับ และสถานพยาบาลนันเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล คาบเกียวถึงวันที
ระเบียบนีใช้ บังคับ ให้ ได้ รับค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี
ข้ อ ๑๗ ผู้มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร ผู้ ใดมี
บุตรเกินสามคนอยู่แล้ วก่อนวันทีระเบียบนีใช้ บังคับ ให้ มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการ
รักษาพยาบาลสําหรับบุตรเหล่ านันต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามระเบียบนี

ข้ อ ๑๘ ให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี และให้มีอาํ นาจตี
ความ วินิจฉัยปัญหา ยกเว้ นหรือผ่อนผันการปฏิบตั ิตามระเบียบนี กําหนดหลักเกณฑ์ และกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพือดําเนินการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรืองใดเรื องหนึง ตามวรรคแรกให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
ประกาศ ณ วันที ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ชํานิ ศักดิเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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