
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานสวนทองถิน่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ใหเหมาะสม 

และสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกากําหนดใหพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใชสิทธิรับบริการสาธารณสุข 

ตามพระราชบญัญัตหิลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับบันทึกความรวมมือ 

ที่  ๐๐๙/๒๕๕๖  เรื่อง  การคุมครองความมั่นคงดานสิทธิการรักษาพยาบาลสําหรับผูมีสิทธิตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

ระหวาง  นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย   

นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแหงประเทศไทย   

นายกสมาคมขาราชการและพนักงานจางทองถิ่นแหงประเทศไทย  นายกสมาคมขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

แหงประเทศไทย  ประธานสมาพันธปลัดองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  นายกสมาคม 

ลูกจางประจําองคการบรหิารสวนจังหวดัแหงประเทศไทย  นายกสมาคมขาราชการสวนตําบลและเทศบาล   

ประธานสมาพันธปลัดเทศบาลแหงประเทศไทย  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ผูอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และสํานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และขอตกลงเพ่ือใหบุคคลผูมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ใชสิทธิรับบริการสาธารณสุข 

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เลขที่  ๐๐๗/๒๕๕๖  ลงวันที่   

๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ระหวางประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และเลขาธิการ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  นายกสมาคม 

องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  และ 

นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  ในการรวมกันพัฒนาใหพนักงานสวนทองถิ่น 

และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาถึงบริการสาธารณสุขในระบบเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๖  วรรคหนึ่ง   

แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง   

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๐๕  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕   

และมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ 

พนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ 

พนักงานสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้   

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และ 

องคการบริหารสวนตําบล 

“พนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล   

และพนักงานสวนตําบล 

“การรักษาพยาบาล”  หมายความวา  การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรง 

แกผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ  เพ่ือการรักษาโรค  การตรวจวินิจฉัย  การฟนฟูสมรรถภาพ   

ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต  และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ   

และการปองกันโรคเพ่ือประโยชนดานสาธารณสุข  แตไมรวมถึงการเสริมความงาม  และใหหมายความรวมถึง 

การรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
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“คารักษาพยาบาล”  หมายความวา  คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด   

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลของทางราชการ  และสถานพยาบาลของเอกชน 

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา   

(๑) สถานพยาบาลของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล 

(๒) สถานพยาบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท 

(๓) สถานพยาบาลอื่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

“สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความวา  สถานพยาบาลที่มีลักษณะการใหบริการเปนโรงพยาบาล   

ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ  และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

“ผูมีสิทธิ”  หมายความวา   

(๑) พนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตไมหมายความรวมถึง 

พนักงานจาง 

(๒) ผูไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  และนายกองคการบริหารสวนตําบล   

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา 

(๑) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแลว 

แตเปนคนไรความสามารถหรอืเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเล้ียงดูของผูมีสิทธิ  แตทั้งนี้ไมรวมถึง 

บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

(๒) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

(๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

“หนวยจัดบริการเบิกจายตรง”  หมายความวา  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบียบนี้  และใหมอีํานาจตีความ  วินิจฉัยปญหา 

ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  กําหนดหลักเกณฑ  และกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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ขอ ๖ ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนายทะเบียนบุคลากรองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นของตน  และมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผูมีสิทธิ   

รวมทั้งใหความเห็นชอบและรับรองการมี สิทธิของผูมี สิทธิและบุคคลในครอบครัวในโปรแกรม 

ระบบทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ขอ ๗ ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิน่แตงตัง้พนักงานสวนทองถิน่ที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานบุคคล   

หรืองานคลังอยางนอยสองคนเปนเจาหนาที่ทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือ 

นายทะเบียน  ลงทะเบียน  ปรับปรุง  แกไขเพ่ิมเติมขอมูลผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว  และบันทึกขอมูล 

การสงเบิกเงินเกี่ยวกับการชดเชยกรณีผูมีสิทธิสํารองจายเงินคารักษาพยาบาลในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน   

ขอมูลที่ไดรับการปรับปรุง  แกไข  เพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งใหมีผลตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก 

นายทะเบียนบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ ๘ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเอง  และบุคคล 

ในครอบครัวของตนตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามระเบียบนี้ 

ขอ ๙ ใหผูมีสิทธิย่ืนเอกสารหลักฐานการมีสิทธิของตนเอง  และบุคคลในครอบครัวของตน 

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัดพรอมทั้งรับรองความถูกตองของขอมูล  ท้ังนี้  ตามประกาศหลักเกณฑ   

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีขอมูลเปล่ียนแปลงไปจากท่ีย่ืนไวใหผูมีสิทธิดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งดวย 

ขอ ๑๐ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพียงคนที่หนึ่ง 

ถึงคนท่ีสาม   

ผูมีสิทธิผูใดมีบุตรเกินสามคน  และตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่ง 

ตายลงกอนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร 

เพ่ิมขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย  โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 

การนับลําดับบุตร  ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง  ท้ังนี้  ไมวาเปนบุตรที่เกิดจาก 

การสมรสครั้งใด  หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 
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ขอ ๑๑ ผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ตามขอ  ๑๐  ยังไมถึงสามคน  ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคนใหผูมีสิทธิผูนั้น 

มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอ  ๑๐  สําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย   

แตบุตรแฝดดังกลาวตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส  หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีท่ีหญิงเปนผูใชสิทธิ 

ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   

ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผูมสิีทธิตามวรรคหนึ่งตายลงกอนท่ีจะบรรลุนิติภาวะใหลดจํานวนบุตร 

ที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตรท่ีไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาลเหลือไมเกินสามคน  และหลังจากนั้นผูมีสิทธิจึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นไดตามขอ  ๑๐  วรรคสอง 

เพ่ือประโยชนของขอนี้  บทกําหนดท่ีอางถึงบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนท่ีสามของผูมีสิทธิใหหมายความถึง 

บุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๒ ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ 

บุคคลในครอบครัวของตน  ในกรณีดังตอไปนี้   

(๑) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  ทั้งประเภทผูปวยนอก 

หรือผูปวยใน 

(๒) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามประกาศหลักเกณฑ 

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประเภทผูปวยใน 

(๓) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนท่ีมิใชสถานพยาบาลตาม  (๒)   

ประเภทผูปวยในเฉพาะกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเปนผูปวยฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวย 

การแพทยฉุกเฉิน 

(๔) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามท่ีกระทรวงการคลัง  หรือ 

กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประเภทผูปวยนอกเปนครั้งคราว  เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการ   

มีความจําเปนตองสงตัวใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนสถานพยาบาลของเอกชน 

ตามระเบียบนี้หรือไมก็ตาม 

การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใหจายเปนคารักษาพยาบาลโดยใหเปนไปตาม 

หลักเกณฑ  ประเภท  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

และกอนที่การรักษาพยาบาลจะส้ินสุดลง  ผูมีสิทธิไดพนสภาพความเปนพนักงานสวนทองถิ่น  หรือ 

ถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  หรือบุคคลในครอบครัวพนสภาพความเปนบุคคล 

ในครอบครัวตามระเบียบนี้  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเอง 

หรือบุคคลในครอบครัวจนส้ินสุดการรักษาพยาบาลในคราวนั้น 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น  ใหผูมีสิทธิ 

เลือกวาจะใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้  หรือใชสิทธิรับเงิน 

คารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น  และหากเลือกใชสิทธิจากหนวยงานอ่ืนผูนั้นไมมีสิทธิตามระเบียบนี้   

ทั้งนี้   การเลือกและการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ  และวิธีการ 

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหนวยงานอื่น   

ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัว  ตามระเบียบนี้   

เวนแตคารักษาพยาบาลท่ีไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามระเบียบนี้   

ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะสวนที่ขาดอยู 

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเปนผูอาศัยสิทธิของผูอื่นซึ่งมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล 

สําหรับบุคคลในครอบครัวจากหนวยงานอื่นในขณะเดียวกัน  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยซึ่งใหความคุมครองในการรักษาพยาบาลแกผูมีสิทธิ   

หรือบุคคลในครอบครัว  หากสิทธิที่จะไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นต่ํากวา 

คารักษาพยาบาลในคราวนั้น  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 

เฉพาะสวนที่ขาดอยู  แตตองไมเกินไปกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิด 

เปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแลว  ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ตามระเบียบนี้  เวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ที่มีสิทธิจะไดรับ  ใหมีสิทธิไดรับเงนิสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู 
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ในกรณีที่ไดมีการจายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลไปแลว  และปรากฏวาผูมีสิทธิหรือ 

บุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นในภายหลัง   

ใหผูมีสิทธิสงคืนเงินเทากับจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับดังกลาว  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 

วิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่สถานพยาบาลไมมียา  เลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนน้ํายา 

หรืออาหารทางเสนเลือด  ออกซิเจน  อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคจําหนายหรือ 

ไมอาจใหการตรวจทางหองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยแกผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได 

เมื่อแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแหงนั้นลงลายมือชื่อรับรองตามแบบ 

ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดแลวใหผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซื้อ  หรือรับการตรวจทางหองทดลอง 

หรือโดยวิธีการเอกซเรยจากสถานท่ีอื่นซึ่งอยูในประเทศไทยและนํามาเบิกเงินคารักษาพยาบาลได   

ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดตามพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ขอ ๑๘ ในการเบิกเงินคารักษาพยาบาลผูมีสิทธิอาจนําหลักฐานการรับเงินท่ีสถานพยาบาล   

ซึ่งตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาลออกใหมาย่ืนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัด   

เพ่ือสงเบิกเงินกับหนวยจัดบริการเบิกจายตรงคืนใหแก ผูมี สิทธิ  หรืออาจใหสถานพยาบาลนั้น 

เบิกเงินคารักษาพยาบาลแทนโดยระบบเบิกจายตรงก็ได   

ขอ ๑๙ ในกรณีท่ีผูมีสิทธิตามขอ  ๑๘  เบิกเงินคารักษาพยาบาลโดยไมเปนไปตามระเบียบนี้ 

หรือเกินสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบนี้  ใหผูมีสิทธิสงคืนเงินท่ีไดรับไปจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ 

หนวยจัดบริการเบิกจายตรง  ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน   

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในกรณีท่ีสถานพยาบาลตามขอ  ๑๘  เบิกเงินคารักษาพยาบาลโดยไมเปนไปตามระเบียบนี้ 

หรือเกินสิทธิที่จะไดรับหรือมีพฤติการณในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินคารักษาพยาบาล  ใหสํานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติติดตามเพ่ือเรียกเงินคืนโดยไมชักชา  และระงับการเบิกจายคารักษาพยาบาล 

ในระบบการเบิกจายตรงกับสถานพยาบาลนั้น   
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ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีผูมีสิทธไิปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงานในตางประเทศ  หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

ตางประเทศชั่วคราว  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะท่ีอยูในตางประเทศ 

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดตามพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ระเบียบนี้ยังไมไดกําหนดใหนําหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราคาใชจาย 

ที่กระทรวงการคลังกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาบังคับใช 

โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๒ การเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลใดที่ยังไมแลวเสร็จ  ตามระเบียบท่ียกเลิกตามขอ  ๓   

กอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบดังกลาวตอไปจนแลวเสร็จ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วิบูลย  สงวนพงศ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 


