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ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2550
******************************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด ขอ
79 (8) และขอ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 8
กุมภาพันธ 2550 ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล พ.ศ.2550 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวยเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2550"
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก”ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวยเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาล พ.ศ.2544 และระเบียบที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ใหใชระเบียบนี้แทน”
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"รายได" หมายความวา เงินเดือนและคาจาง
"สถานพยาบาล" หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการ และ สถานพยาบาล
ของเอกชน
"สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความวา โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของรัฐ องคการของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ ราชการสวน
ทองถิ่น สภากาชาดไทย หรือคุรุสภา
"สถานพยาบาลของเอกชน" หมายความวา โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล ตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
"คารักษาพยาบาล" หมายความวา
(1) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเปนคายา คาเลือด คาน้ําเกลือ คาออกซิเจน และ
อื่น ๆ ที่ใชใน การบําบัดและรักษาโรค
(2) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเปนคาบริก ารทางการแพทย คาตรวจ คา
วิเคราะหโรคและคาอวัยวะเทียม แตไมรวมถึงคารักษาพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียม และคาบริการ
อยางอืน่ หรือซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทน

- 83 "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา
(1) บุต รชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือเปนบุค คลไร
ความสามารถ หรือเปนบุคคลเสมือนไรความสามารถ เพราะกายพิการ หรือจิตฟนเฟอน ไมสบ
ประกอบ ตามคําวินิจฉัยของแพทยและอยูในความอุปการะของบิดามารดา แตไมรวมถึงบุตรบุญ
ธรรม
(2) คูสมรส
(3) บิดา มารดา
ขอ 5 ใหเจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล คาหอง และ
คาอาหารสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตน ตามหลักเกณฑแหงระเบียบนี้
ขอ 6 คารักษาพยาบาล คาหอง และคาอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ให
เบิกไดทั้งประเภทคนไขในและประเภทคนไขนอก แตถาเปนของสถานพยาบาลของเอกชน ใหเบิก
ไดเฉพาะประเภทคนไขใน โดยใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริง แตตองไมเกินสามพันบาท
สําหรับระยะเวลาภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เขารับการรักษาพยาบาล และในกรณีที่เขารับการ
รักษาพยาบาลเกินสามสิบวัน ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองไมเกินวัน
ละหนึ่งรอยบาท
ในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง แตละครั้งในระยะเวลาหางกันไมเกิน
สิบหาวันใหนับระยะเวลาการเขารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดตอกับการเขารับการรักษาพยาบาล
ครั้งกอน
"คาอวัยวะเทียม” ใหเบิกได ดังนี้
(1) แขน - ขาเทียม
(2) ตาเทียม
(3) ไตเทียม
(4) ลิ้นหัวใจเทียม
(5) เครื่องชวยเตนของหัวใจ
(6) วัตถุชนิดพิเศษตาง ๆ ที่นํามาใชเฉพาะภายในรางกายตามวิธีผาตัดดาม
กระดูก
อวัยวะเทียมดังกลาวขางตน ถาไมมีจําหนายในโรงพยาบาล ก็อนุญาตใหซื้อจาก
รานเอกชนได โดยมีใบรับรองจากหัวหนาสถานพยาบาล หรือแพทยผูรักษาวา อวัยวะเทียมและวัตถุ
ชนิดพิเศษดังกลาวไมมีจําหนายในโรงพยาบาล และเปนราคาที่สมควร
ขอ 7 เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารัก ษาพยาบาล คาหอง และ
คาอาหาร
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หรือหนวยงานอื่นใด
สําหรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล คาหอง และคาอาหาร สําหรับบุตร ถาสามี
และภรรยาตางก็เปนเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ใหคูสมรสที่มีรายไดสูงกวา
เปนผูมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑ ขอ 9 ถาแยกกันอยูไมวาโดยการหยาหรือไมก็ตาม ใหคูสมรส
ฝายที่บุตรอยูในปกครองเปนผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑที่ตนไดรับ
เจาหนาที่และลูก จางมีสิทธิไดรับการชว ยเหลือคารัก ษาพยาบาล คาหอง และ
คาอาหาร สําหรับบิดา มารดาของตน ตามหลักเกณฑที่ตนไดรับตาม ขอ 9
ขอ 8 เจาหนาที่และลูกจางผูใดมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล คาหอง และ
คาอาหารสําหรับตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หรือจากนายจางหรือหนวยราชการอื่นใด เจาหนาที่และลูกจางผูนั้นไมมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาลคาหอง และคาอาหารสําหรับตนเองตามระเบียบนี้ เวนแตสิทธิ
ที่ไดรับนั้น ต่ํากวาที่พึงจะไดรับตามระเบียบนี้ในกรณีเชนนี้ ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มเติมไดเทาจํานวนที่ยัง
ขาดอยู
ขอ 9 เจาหนาที่และลูกจางไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล คาหอง และ
คาอาหาร ตามระเบียบนี้ สําหรับบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล
คาหอง และคาอาหารจากรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หรือ สวนราชการอื่นใดหรือสหกรณอื่น ในฐานะเปนผูปฏิบัติงานอยูในรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานดังกลาว
ทั้งนี้ เวนแตสิทธิที่บุคคลในครอบครัวไดรับการชวยเหลือ ต่ํากวาที่พึงจะไดรับ
ตามระเบียบนี้ในกรณีเชนนี้ ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มเติมไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู
ขอ 10 คารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) เจาหนาที่และลูก จางซึ่งมีร ายไดเดือนหนึ่งไมเกิน 10,060 บาท ใหเบิกคา
รักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ เต็มจํานวนทั้งประเภทคนไขในและประเภทคนไขนอก
(2) เจาหนาที่และลูกจางซึ่งมีรายไดเดือนหนึ่ง ตั้งแต 10,060 บาท ใหเบิกคา
รักษาพยาบาล ตามระเบียบนี้ เต็มจํานวนสําหรับประเภทคนไขใน สวนประเภทคนไขนอกใหเบิก
ไดกึ่งจํานวน
ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไมมียาชนิดใดจําหนาย ใหเจาหนาที่และ
ลูก จ า งซื้ อ ยาชนิ ด นั้ น จากร า นขายยาของเอกชนได เมื่ อ หั ว หน า หรื อ แพทย ผู ต รวจรั ก ษาของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ แลวแตกรณีลงชื่อรับรองวาใหไปซื้อจากรานขายยาของเอกชนได
ขอ 11 คารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทคนไขใน ใหเจาหนาที่และ
ลูกจางเบิกไดกึ่งจํานวน
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ใหเบิกไดตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกินวันละ 600 บาท
ขอ 13 ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางตองใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณ ใหเจาหนาที่และลูกจาง
นําใบเสร็จรั บเงินคารัก ษาพยาบาล คาหอง และคาอาหารที่เบิก ไดต ามระเบียบนี้มาขอเบิกจาก
สหกรณ
ใบเสร็จ รับเงินคารัก ษาพยาบาล คาหอง และคาอาหาร จะตองมีรายละเอียดตาม
แบบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ 14 ใหผูจัดการพิจารณาวาการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกตองตามระเบียบนี้หรือไม
และจะจายไดเพียงใด และรีบเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ขอ 15 วิธีการใชสิทธิขอรับคารักษาพยาบาล คาอวัยวะเทียม คาหอง และคาอาหาร ของ
เจาหนาที่และลูกจาง การเบิกจายเงินของสถานพยาบาล และการกําหนดระดับขั้นผูบังคับบัญชาซึ่ง
เปนผูรับรองการใชสิทธิตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 16 ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางใชสิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริต หรือกรอกขอความ
ในคําขอเบิกเงินตามระเบียบนี้เปนเท็จ จะตองรับโทษทางวินัยใหเปน อัน หมดสิทธิที่จะไดรับเงิน
ชวยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป
ถาปรากฏว าเจา หนา ที่แ ละลูก จ างผูใ ดได ใ ช สิท ธิเบิ ก เงิน โดยทุจ ริต หรื อกรอก
ขอความเปนเท็จและไดรับเงินไปแลว ใหผูบังคับบัญชารีบรายงานผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินเรียกเงิน
คืนทันที
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550
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