
ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 

วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2562 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ 74(16) และขอ 105 (10)  ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42 ครั้งที 7/2562  เมื่อวันที่  11 เมษายน  2562  ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงิน

ชวยเหลือคารักษาพยาบาล ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  วาดวยเงินชวยเหลอืคา

รักษาพยาบาล  พ.ศ. 2562” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562  เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล     

พ.ศ. 2533  และบรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ มติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4.  ในระเบียบนี้ 

  “รายได”  หมายความวา  เงินเดือนและคาจาง 

  “สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

  “สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม        

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของรัฐ  องคการของรัฐบาล   หนวยงานของรัฐ   ราชการสวนทองถิ่น   

สภากาชาดไทย  หรือคุรุสภา และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  “สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความวา  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย      

วาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  “คารักษาพยาบาล”  หมายความวา 

(1) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเปนคายา  คาเลือด และสวนประกอบของเลือด                  

หรือสารทดแทน  คาน้ําเกลือ  คาออกซิเจน  และอ่ืน ๆ  ที่ใชในการบําบัดและรักษาโรค 

(2) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเปนคาบริการทางการแพทย  คาตรวจ  คาวิเคราะหโรค       

และคาอวัยวะเทียม  แตไมรวมถึงคารักษาพยาบาลพิเศษ  คาธรรมเนียมและคาบริการ     

อยางอื่น หรือซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นท่ีมีลักษณะเปนเงินตอบแทน 
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“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา 

(1) บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือเปนบุคคลไรความสามารถ  หรือเปน

บุคคลเสมือนไรความสามารถเพราะรางกายพิการ  หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบตามคํา

วินิจฉัยของแพทย  และอยูในความอุปการะของบิดา  มารดา   แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 

(2) คูสมรส 

(3) บิดา  มารดา 

ขอ 5.  เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง             

และคาอาหารสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตน  ตามหลักเกณฑแหงระเบียบนี้ 

ขอ 6.  คารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการใหเบิกได              

ทั้งประเภทคนไขในและประเภทคนไขนอก แตถาเปนของสถานพยาบาลของเอกชนใหเบิกไดเฉพาะ ประเภทคนไข

ใน  โดยใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริง  แตตองไมเกินสองหมื่นบาท สําหรับระยะเวลาภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่เขารับการรักษาพยาบาล  และในกรณีที่เขารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวัน   ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของ

จํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้ตองไมเกินวันละหนึ่งพันบาท 

 ในกรณีท่ีเขารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง  แตละครั้งในระยะเวลาหางกันไมเกินสิบหาวัน ให

รับระยะเวลาการเขารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดตอกับการเขารับการรักษาพยาบาลครั้งกอน 

 “คาอวัยวะเทียมใหเบิกได  ดังนี้” 

(1) แขน – ขาเทียม 

(2) ตาเทียม 

(3) ไตเทียม 

(4) ลิ้นหัวใจเทียม 

(5) เครื่องชวยเตนของหัวใจ 

(6) วัตถุชนิดพิเศษตาง ๆ ที่นํามาใชเฉพาะภายในรางกายตามวิธีผาตัดดามกระดูก 

อวัยวะเทียมดังกลาวขางตนถาไมจําหนายในโรงพยาบาล  ก็อนุญาตใหซื้อจากรานเอกชนได  

โดยมีใบรับรองจากหัวหนาสถานพยาบาล  หรือแพทยผูรักษาวา  อวัยวะเทียมและวัตถุชนิดพิเศษดังกลาว ไมมี

จําหนายในโรงพยาบาลและเปนราคาที่สมควร 

 ขอ 7.  เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง              

และคาอาหารสําหรับบุคคลในครอบครัวของตน  เมื่อบุคคลนั้นมิไดเปนขาราชการหรือทํางานอยูในรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นใด 
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สําหรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารสําหรับบุตร  ถาสาม ี และภริยาตางก็เปน

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ  ใหคูสมรสที่มีรายไดสูงกวาเปนผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑขอ 10   

ถาแยกกันอยูไมวาโดยวิธีหยา หรือไมก็ตาม  ใหคูสมรสฝายที่บุตรอยูในปกครองเปนผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม

หลักเกณฑท่ีตนไดรับ 

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูใดมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง    และ

คาอาหารสําหรับบิดาหรือมารดาของตนตามหลักเกณฑที่ตนไดรับตามขอ 10 

 ขอ 8.  เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูใดมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง       

และคาอาหารสําหรับตนเองจากรัฐวิสาหกิจ  หรือจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารสวนทองถิ่น  

หรือจากนายจางหรือหนวยราชการอื่นใด  เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ  คา

รักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารสําหรับตนเองตามระเบียบนี้  เวนแตสิทธิที่ไดรับนั้นต่ํากวาที่พึงจะไดรับตาม

ระเบียบนี้ ในกรณีเชนนี้ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มเติมไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู 

 ขอ 9.  เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล  คาหอง         

และคาอาหาร ตามระเบียบนี้  สําหรับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาล            

คาหอง  และคาอาหารจากรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น     หรือ

สวนราชการ อื่นใดหรือสหกรณอ่ืนในฐานะเปนผูปฏิบัติงานอยูในรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานดังกลาว 

  ทั้งนี้  เวนแตสิทธิที่บุคคลในครอบครัวไดรับการชวยเหลือต่ํากวาที่พ่ึงจะไดรับตามระเบียบนี้  ใน

กรณีเชนนี้ใหมีสิทธิเบิกเพ่ิมเติมไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู 

 ขอ  10.  คารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(1) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งมีรายไดเดือนหนึ่งไมเกิน (ไมกําหนด) บาท  ใหเบิกคา

รักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เต็มจํานวน  ทั้งประเภทคนไขในและประเภทคนไขนอก 

(2) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งมีรายไดเดือนหนึ่งตั้งแต  (ไมกําหนด) บาท  ใหเบิกคา

รักษาพยาบาลตามระเบียบนี้เต็มจํานวนสําหรับประเภทคนไขใน  สวนประเภทคนไขนอกให

เบิกไดกึ่งจํานวน 

ในกรณีท่ีสถานพยาบาลของทางราชการใดไมมียาชนิดใดจําหนาย  ใหเจาหนาที่และลูกจาง 

ซื้อยาชนิดนั้นจากรานขายยาของเอกชนได  เมื่อหัวหนาหรือแพทยผูตรวจรักษาของสถานพยาบาลนั้น ๆ  

แลวแตกรณี  ลงชื่อรับรองวาใหไปซื้อจากรานขายยาของเอกชนได 

 ขอ 11.  คารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไขใน  ใหเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ

เบิกไดกึ่งจํานวน 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยเงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาล  
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~· 
 

 

 ขอ 12.  คาหองและคาอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนใหเบิกได

ตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกินวันละ  1,000 บาท  

 ขอ 13.  ในกรณีท่ีเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองใหสิทธิเบิกเงินกับสหกรณ  ใหเจาหนาที่  และ

ลูกจางของสหกรณนําใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารที่เบิกไดตามระเบียบนี้   มาขอเบิก

จากสหกรณ 

  ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล  คาหอง  และคาอาหารจะตองมีรายละเอียดตามแบบ               

ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 ขอ 14.  ใหผูจัดการพิจารณาวาการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกตองตามระเบียบนี้หรือไม           

และจะจายไดเพียงใด  และรีบเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ 15.  วิธีการใชสิทธิขอรับคารักษาพยาบาล  คาอวัยวะเทียม  คาหอง  และคาอาหารของเจาหนาที ่ 

และลูกจางของสหกรณ  การเบิกจายเงินของสถานพยาบาล  และการกําหนดระดับชั้นผูบังคับบัญชาซึ่งเปน        

ผูรับรองการใชสิทธิตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการการกําหนด 

 ขอ 16.  ในกรณีท่ีเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณใชสิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริตหรือกรอกขอความใน

คําขอเบิกเงินตามระเบียบนี้เปนเท็จ  นอกจากจะตองรับโทษทางวินัยแลวใหเปนอันหมดสิทธิที่จะไดรับเงิน

ชวยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป 

  ถาปรากฏวาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูใดไดใชสิทธิเบิกเงินโดยทุจริต  หรือกรอกขอความ

เปนเท็จและไดรับเงินไปแลว  ใหผูบังคับบัญชารีบรายงานผูมีอํานาจอนุมัติจายเงนิ  เรียกเงินคืนทันที 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  11 เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

                                            (นายหนู  กมลสินธ) 

                                            ประธานกรรมการ 

                                                  สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 
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