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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาล 
และเวชภัณฑ์เสียใหม่  เพื่อให้ครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตําบล   
และให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล 
และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่เมืองพัทยา  โดยระเบียบตามวรรคหนึ่งให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๐๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการใด ๆ  ที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้   

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 

และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“เงินบํารุง”  หมายถึง  เงินที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เนื่องจากการดําเนินงานในกิจการของโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุข  ได้แก่ 
(๑) เ งินที่ โอนมาจากเ งินทุนหมุนเวียนค่า รักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
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(๒) เงินที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขเรียกเก็บเป็นค่ารักษาพยาบาล 
(๓) เงินที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) เงินรายได้จากทรัพย์สิน 
(๕) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๖) เงิน  ดอกเบ้ีย  และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินบํารุง 
(๗) เงินอื่น ๆ  เช่น  เงินบริจาค  หรือเงินที่มีผู้อุทศิให้   
“โรงพยาบาล”  หมายความว่า  โรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“หน่วยบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  รวมถึงสถานีอนามัย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  ศูนย์การแพทย์  คลินิกอบอุ่น  
ศูนย์บริการสาธารณสุข  ศูนย์สุขภาพชุมชน  หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป   

“การสาธารณสุข”  ได้แก่  การส่งเสริมสุขภาพ  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  การรักษาพยาบาล   
การควบคุมป้องกันและกําจัดโรค  การศึกษาวิจัยค้นคว้า  การชันสูตรและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 

“ค่ารักษาพยาบาล”  หมายความว่า  เงินที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขตามระเบียบนี้  
เรียกเก็บในการรักษาพยาบาล  ดังนี้ 

(๑) ค่าห้องและค่าอาหาร 
(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค 
(๓) ค่ายา  และสารอาหารทางเส้นเลือด 
(๔) ค่ายากลับบ้าน 
(๕) ค่าเวชภัณฑ์ 
(๖) ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
(๗) ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 
(๘) ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
(๙) ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ 

(๑๐) ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ 
(๑๑) ค่าทําหัตถการและวิสัญญี 
(๑๒) ค่าบริการทางการพยาบาล 
(๑๓) ค่าบริการทางทันตกรรม 
(๑๔) ค่าบริการทางกายภาพบําบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู 
(๑๕) ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบําบัดของผู้ประกอบโรคศิลป์อื่น 
(๑๖) ค่าบริการอื่น ๆ  ที่ไม่เก่ียวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง 
(๑๗) ค่าธรรมเนียมพิเศษต่าง ๆ   
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“เวชภัณฑ์”  หมายความว่า  สิ่งของเคร่ืองมือเครื่องใช้เก่ียวกับการแพทย์ 
ข้อ ๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเป็นเงินบํารุงให้โรงพยาบาลและหน่วย

บริการสาธารณสุขตามความจําเป็น  โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
ข้อ ๖ การใช้จ่ายเงินบํารุง  ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล

และหน่วยบริการสาธารณสุข  ดังนี้ 
(๑) ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
(๒) ค่าวัสดุทางการแพทย์และวัสดุอื่นใดของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
(๓) ค่าตอบแทนทางการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ 
(๔) ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการอื่น 
(๕) ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
(๖) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
(๗) ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน  ค่าจ้างรายวัน  หรือรายคาบ 
การใช้จ่ายเงินบํารุงตาม  (๕)  ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
ข้อ ๗ การดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ  โดยใช้จ่ายจากเงินบํารุงให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  

หรือระเบียบเก่ียวกับการพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติอยู่  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การซื้อหรือการจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินบํารุง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 
(๒) การซ้ือหรือการจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินบํารุงคร้ังหนึ่งในวงเงินไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขได้ 
ข้อ ๘ การซื้อยาโดยปกติให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ  (GENERIC  NAME)  ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความจําเป็นต้องจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ   

ให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข  เสนอเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๙ การรับส่งเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน   
การจัดทําบัญชี  ทะเบียนและรายงานการเงิน  ให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข  ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ข้อ ๑๐ ค่ารักษาพยาบาลให้เรียกเก็บจากผู้รับบริการ  โดยคํานึงถึงภาระต้นทุนในการให้บริการ   
เว้นแต่คนไข้อนาถา  ซึ่งไม่สามารถจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลได้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
หรือหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข  ที่จะไม่คิดค่าใช้จ่าย  และรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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ข้อ ๑๑ การดําเนินการเก่ียวกับเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่ได้ดําเนินการ
ไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเ ร่ืองใดที่ ไ ม่ มี กําหนดไว้ในระเบียบนี้   
ให้ใช้ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์และ   
วิธีปฏิบัติที่กําหนดในวรรคหน่ึง  ให้ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


