
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าดว้ยเงินสวสัดิการเกียวกบัการรกัษาพยาบาลของพนกังานส่วนทอ้งถิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------------- 
  โดยทีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ  

เกยีวกบัการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิน 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒  แห่งพระราชบญัญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕  

แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๕ และมาตรา  

๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี 

  ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ 

เกยีวกบัการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. ๒๕๔๑" 

  ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วนัถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล 

ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล 

ของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

  (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล 

ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๓ 

  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล 

ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาํสัง หรือหนังสือสังการอนืใด ซึงขัดหรือแย้งกบั 

ระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี 

  "องค์กรปกครองส่วนท้องถิน" หมายความว่า องค์การบริหารสว่นจังหวัด  

เทศบาล สขุาภบิาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาํบล 

 

 

 



  "พนักงานส่วนท้องถิน" หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตาํบล ผู้ทีรับบาํนาญตาม 

กฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิน และให้หมายความรวมถึง นายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมือง 

พัทยา ประธานกรรมการสขุาภบิาล กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร 

ส่วนตาํบล กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล และลูกจ้างประจาํขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถินซึงรับเงินค่าจ้างประจาํตามอตัราทีกาํหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย 

  "ค่ารักษาพยาบาล" หมายความว่า เงินทสีถานพยาบาลเรียกเกบ็ในการรักษา 

พยาบาล ดังนี 

  (๑) ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่านาํยาหรืออาหาร 

ทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอนืๆ ทาํนองเดียวกนักบัทใีช้ในการบาํบัดรักษาโรค 

  (๒) ค่าอวยัวะเทยีมและอุปกรณใ์นการบาํบัดรักษาโรค รวมทังค่าซ่อมแซม 

  (๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้าง  

ผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอืนทาํนองเดียวกนัทีมีลักษณะเป็นเงินตอบ 

แทนพิเศษ 

  (๔) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาทีเข้ารับการรักษาพยาบาล 

  (๕) ค่าตรวจสขุภาพประจาํปี 

  "การรักษาพยาบาล" หมายความรวมถึงการตรวจสขุภาพประจาํปี เพือประโยชน ์

ทางด้านสาธารณสุข 

  "สถานพยาบาล" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถาน 

พยาบาลของเอกชน 

  "สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ 

กรุงเทพมหานคร รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สภากาชาดไทย คุรสุภา  

สมาคมปราบวณัโรค กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสถาน 

พยาบาลอนืทีกระทรวงการคลังกาํหนด 

  "สถานพยาบาลของเอกชน" หมายความว่า สถานพยาบาลของเอกชนทมีีเตียง 

รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกนิยีสบิห้าเตียง ซึงได้รับอนุญาตให้ตงัหรือดาํเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 

สถานพยาบาล 

  "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า 

  (๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึงยังไม่บรรลุนิตภิาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ 

เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึงอยู่ในความอุปการะเลียงดูของบิดาหรือมารดา ซึงเป็นผู้

มีสทิธิได้รับเงินสวสัดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาล แต่ทังนีไม่รวมถึงบุตร 

บุญธรรม หรือบุตรซึงได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอนืแล้ว 



  (๒) คู่สมรสของผู้มีสทิธิได้รับเงนิสวสัดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาล 

  (๓) บิดาหรือมารดาของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล 

  ข้อ ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ และอตัราการจ่ายตามทีกาํหนดไว้ในระเบียบนี ส่วนวธีิการเบิกจ่ายนันให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวธิีการทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

  ข้อ ๖ ให้พนักงานส่วนท้องถนิ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษา 

พยาบาลสาํหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามระเบียบนี 

  ข้อ ๗ ในกรณทีีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตาม 

ระเบียบนี และบุคคลในครอบครัวของผู้นันประสบอุบัติเหตุหรืออุบัตภิัยในคราวเดียวกันและผู้ม ี

สิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ได้เสียชีวติเนืองจากอุบัติเหตหุรืออุบติัภยัใน 

คราวนัน ให้บุคคลในครอบครัวของผู้นันซึงได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลมีสิทธิได้ 

รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลตามสิทธทิีกาํหนดในระเบียบนีเฉพาะการเจบ็ป่วยใน 

ครังนัน 

  ข้อ ๘ ให้บุตรของผู้มีสทิธิตามข้อ ๖ ได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกับการรักษา 

พยาบาลสาํหรับบุตรได้เพียงคนทหีนึงถึงคนทสีาม 

  การนับลาํดับบุตรคนทหีนึงถึงคนทสีาม ให้นับเรียงตามลาํดับการเกิดก่อนหลัง 

ทังนี ไม่ว่าเป็นบุตรทีเกดิจากการสมรสครังใด หรืออยู่ในอาํนาจปกครองของตนหรือไม่ 

  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลผู้ใดมีบุตรเกนิสามคนและ 

ต่อมาบุตรคนหนึงคนใดในจาํนวนสามคนตามวรรคหนึงนันตายลงก่อนทีจะบรรลุนิติภาวะ กใ็ห้ 

ผู้นันมีสทิธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลสาํหรับบุตรเพิมขึนอกีเท่าจาํนวนบุตรท ี

ตายนัน โดยให้นับบุตรคนทีอยู่ในลาํดับถดัไปก่อน 

  ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือ 

มีบุตรทีมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลตามข้อ ๘ ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามี 

บุตรแฝด ซึงทาํให้มีจาํนวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสทิธิได้รับเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษา 

พยาบาลผู้นันมีสทิธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลตามข้อ ๘ สาํหรับบุตรคนท ี

หนึงถึงคนสดุท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึงเกดิจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตน 

เองในกรณทีหีญิงเป็นผู้ใช้สิทธเิบิกเงินสวสัดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาล 

  ในกรณีทีบุตรคนใดคนหนึงของผู้มีสทิธิได้รับเงินสวสัดิการเกยีวกบัการรักษา 

พยาบาลดงักล่าวตามวรรคหนึงตายลงก่อนทีจะบรรลุนิตภิาวะ กใ็ห้ลดจาํนวนบุตรทีได้รับเงิน 

สวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลลง จนกว่าจาํนวนบุตรทีได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษา 

พยาบาลเหลือไม่เกนิสามคน และหลังจากนันผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษา 

พยาบาลดงักล่าว จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลเพิมขึนได้ตามข้อ ๘  

วรรคสาม 

 



  เพือประโยชน์แห่งความในข้อนี ข้อความทีอ้างถึงบุตรคนทีหนึงถึงคนทสีามของ 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาล ให้หมายถึงบุตรคนทหีนึงถงึคนสดุท้ายของ 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึง 

  ข้อ ๑๐ การนับลาํดับบุตรคนทีหนึงถึงคนสุดท้าย ในกรณทีีไม่อาจทราบลาํดับการ 

เกดิก่อนหลังของบุตรแฝดได้โดยแน่ชัด ให้นับลาํดบับุตรแฝดตามหลักเกณฑที์กระทรวงการคลัง 

กาํหนด 

  ข้อ ๑๑ ในกรณทีีผู้มีสทิธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตาม 

ระเบียบนี หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นันมีสิทธิ หรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน 

อนืแล้ว ผู้นันไม่มีสทิธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี  เว้นแต่ค่า 

รักษาพยาบาลทีได้รับนันตาํกว่าเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลทมีีสิทธิจะได้รับตาม 

ระเบียบนี กใ็ห้มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนทีขาดอยู่ 

  ข้อ ๑๒ ในกรณทีีผู้มีสทิธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลตาม 

ระเบียบนี หรือบุคคลใดในครอบครัวของผู้นัน ได้รับค่าสนิไหมทดแทนสาํหรับค่ารักษาพยาบาล 

จากบุคคลอนืแล้ว ผู้นันไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี เว้น 

แต่ค่าสินไหมทดแทนสาํหรับค่ารักษาพยาบาลทีได้รับนันตาํกว่าเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษา 

พยาบาลทมีีสิทธจิะได้รับตามระเบียบนีกใ็ห้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาล 

เฉพาะส่วนทีขาดอยู่ 

 ในกรณีทีผู้มีสทิธิได้รับเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ได้รับเงินสวัสดิการเกียว 

กบัการรักษาพยาบาลตามระเบียบนีไปก่อนแล้ว ภายหลังได้รับค่าสินไหมทดแทน สาํหรับค่ารักษา 

พยาบาลจากบุคคลอนืมีจาํนวนเท่าหรือเกนิกว่าเงินสวสัดกิารเกยีวกบัการรักษาพยาบาลทีได้รับ 

ตามระเบียบนี กใ็ห้นาํเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลทีได้รับไปนันส่งคนื แต่ถ้าเงินค่าสนิ 

ไหมทดแทนทีได้รับจากบุคคลอนืตาํกว่าเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลทีได้รับตาม 

ระเบียบนีกใ็ห้ส่งคนืเท่าจาํนวนทีได้รับจากบุคคลอนืนัน ทังนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวง 

การคลังกาํหนด 

  ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินสวสัดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลอย่างอนื ซึงมิใช่เป็นการ 

ตรวจสุขภาพประจาํปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี 

  (๑) ผู้ทีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทังประเภทผู้ 

ป่วยภายนอกหรือผู้ป่วยภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เตม็จาํนวนทีได้จ่ายไปจริงเว้นแต่ 

  (ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณใ์นการบาํบัดรักษาโรค รวมทงัค่าซ่อมแซม ให้ 

เบิกได้ตามทีกระทรวงการคลังกาํหนด 

  (ข) ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกได้ตามทีกระทรวงการคลังกาํหนด 

 

 

 



  (๒) ผู้ทีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในจากสถานพยาบาลของ 

เอกชนหรือสถานพยาบาลของเอกชนอืน ซึงมิใช่สถานพยาบาลของเอกชนตามระเบียบนี ทงันี  

เฉพาะในกรณีทผู้ีมีสทิธิได้รับเงินสวสัดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัว 

ของผู้นันประสบอุบัติเหตุ อุบัติภยั หรือมีความจาํเป็นรีบด่วน ซึงหากมิได้รับการรักษาพยาบาล 

ในทนัทีทนัใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าว เมือได้มีใบรับรองของแพทย์จากสถาน 

พยาบาลของเอกชนนันมาประกอบให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังน ี

  (ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณใ์นการบาํบัดรักษาโรค รวมทงัค่าซ่อมแซม ค่า 

ห้อง และค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกบัผู้ทีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทาง 

ราชการ 

  (ข) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอนืๆ ให้เบิกได้ครึงหนึงของจาํนวนทีได้จ่ายไปจริง  

แต่จะต้องไม่เกนิสามพันบาท 

  (๓) ผู้ทีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนในกรณทีีเป็นการ 

เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครังคราวเพราะเหตุทสีถานพยาบาลของทางราชการมีความจาํ 

เป็นต้องส่งตวัให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนัน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์และ 

อตัราทีกระทรวงการคลังกาํหนด 

  ข้อ ๑๔ การจ่ายเงนิสวัสดิการเกียวกับการตรวจสุขภาพประจาํปีให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และอตัรา ดังนี 

  (๑) เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ 

  (๒) ค่าตรวจสุขภาพให้เบิกได้ตามทีกระทรวงการคลังกาํหนด 

  ข้อ ๑๕ ในกรณทีีสถานพยาบาลไม่มียา เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสาร 

ทดแทน นาํยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอปุกรณใ์นการบาํบัดรักษาโรค 

จาํหน่าย หรือสถานพยาบาลไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอก๊ซเรย์แก่ผู้เข้ารับการ 

รักษาพยาบาลได้ เมือแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งนัน 

ลงชือรับรองตามแบบทีกระทรวงการคลังกาํหนดแล้ว กใ็ห้ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลซือ หรือ 

รับการตรวจทางห้องทดลอง หรือเอก๊ซเรย์จากสถานทีอืน ซึงอยู่ในประเทศไทยแล้วนาํมาเบิก 

ได้ตามข้อ ๑๓ 

  ข้อ ๑๖ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล หรือบุคคลใน 

ครอบครัวของผู้นัน หากได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในของสถานพยาบาลอยู่ 

ก่อนวนัทีระเบียบนีใช้บังคับ และสถานพยาบาลนันเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาล คาบเกียวถึงวันท ี

ระเบียบนีใช้บังคับ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี 

  ข้อ ๑๗ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกยีวกบัการรักษาพยาบาลสาํหรับบุตร ผู้ใดมี 

บุตรเกินสามคนอยู่แล้วก่อนวนัทีระเบียบนีใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเกียวกับการ 

รักษาพยาบาลสาํหรับบุตรเหล่านันต่อไปจนกว่าจะหมดสทิธิตามระเบียบนี 

 



  ข้อ ๑๘ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี และให้มีอาํนาจต ี

ความ วินิจฉัยปัญหา ยกเว้นหรือผ่อนผนัการปฏบิติัตามระเบียบนี กาํหนดหลักเกณฑ์ และกาํหนดวธิีปฏิบัติ

เพือดาํเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี 

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอาํนาจเรืองใดเรืองหนึง ตามวรรคแรกให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
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