-๑ระเบียบสหกรณ์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาลของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ๕๙(๘) และ ข้อ ๘๕(๑๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ ๕๐ ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ
จํากัด ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า
รักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๙”

“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่า

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป

จํากัด

ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายความว่า ผูท้ ี่สหกรณ์จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานประจําในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ าย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
“รายได้” หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้าง
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วย
สถานพยาบาลซึ่งเป็ นของรัฐ องค์การของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทยหรื อคุรุสภา
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วย
สถานพยาบาลซึ่งเป็ นของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า
(๑) เงินที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นค่ายา ค่าเลือด ค่านํ้าเกลือ ค่าอ๊อกซิเจน และอื่นๆ ที่ใช้ใน
การบําบัดและรักษาโรค
(๒) เงินที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรคและค่า
อวัยวะเทียม แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การอย่างอื่น หรื อซึ่งเรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่มี
ลักษณะเป็ นเงินตอบแทน
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
(๑) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรื อเป็ น
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถเพราะกายพิการ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบตามคําวินิจฉัยของแพทย์ และอยูใ่ นความอุปการะ
ของบิดา มารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(๒) คู่สมรส
(๓) บิดา มารดา
ข้อ ๔. เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสําหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวของตน ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้

-๒ข้อ ๕ . ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ให้เบิกได้ท้ งั ประเภทคนไข้
ในและประเภทคนไข้นอก แต่ถา้ เป็ นของสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้ใน โดยให้เบิกได้ครึ่ งหนึ่งของ
จํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ตอ้ งไม่เกินสามพันบาทสําหรับระยะเวลาภายในสามสิ บ วัน นับแต่วนั ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และใน
กรณี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิ บวันให้เบิกได้ครึ่ งหนึ่งของ
จํานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินวันละหนึ่งร้อย ห้า
สิ บบาท
ในกรณี ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้ง แต่ละครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่เกินสิ บห้าวัน
ให้นบั
ระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งก่อน
ข้อ ๖. “ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
ครึ่ งหนึ่งของอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด” ดังนี้
๖.๑ แขน – ขาเทียม
๖.๒ ตาเทียม
๖.๓ ไตเทียม
๖.๔ ลิ้นหัวใจเทียม
๖.๕ เครื่ องช่วยเต้นของหัวใจ
๖.๖ วัตถุชนิดพิเศษต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้เฉพาะภายในร่ างกายตามวิธีผา่ ตัดตามกระดูก
อวัยวะเทียมดังกล่าวข้างต้นถ้าไม่มีจาํ หน่ายในโรงพยาบาล ก็อนุญาตให้ซ้ือจากร้านเอกชนได้โดยมี
ใบรับรองจากหัวหน้าสถานพยาบาล หรื อแพทย์ผรู ้ ักษาว่า อวัยวะเทียมและวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าวไม่มีจาํ หน่ายในโรงพยาบาล
และเป็ นราคาที่สมควร
ข้อ ๗. เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสําหรับบุคคลใน
ครอบครัวของตน เมื่อบุคคลนั้นมิได้เป็ นข้าราชการหรื อทํางานอยูใ่ นรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นใด
สําหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสําหรับบุตร ถ้าสามีและภริ ยาต่างก็เป็ น
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้คู่สมรสที่มีรายได้สูงกว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ขอ้ ๑๐ ถ้าแยกกันอยูไ่ ม่วา่ โดยวิธีหย่า
หรื อไม่ก็ตาม ให้คู่สมรสฝ่ ายที่บุตรอยูใ่ นปกครองเป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
ที่ตนได้รับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสําหรับบิดาหรื อ
มารดาของตนตามหลักเกณฑ์ที่ตนได้รับตามข้อ ๑๐
ข้อ ๘. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผใู ้ ดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสําหรับตนเอง
จากรัฐวิสาหกิจ หรื อจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร ราชการส่วนท้องถิ่น หรื อจากนายจ้างหรื อหน่วยราชการ
อื่นใด เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ผนู ้ ้ นั ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสําหรับตนเองตามระเบียบนี้
เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นตํ่ากว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณี เช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิม่ เติมได้เท่าจํานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้อ ๙. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหาร ตามระเบียบนี้
สําหรับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น หรื อส่วนราชการ อื่นใดหรื อสหกรณ์อื่นในฐานะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานอยูใ่ น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานดังกล่าว
ทั้งนี้ เว้นแต่สิทธิที่บุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตํ่ากว่าที่พ่ งึ จะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณี
เช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิม่ เติมได้เท่าจํานวนที่ยงั ขาดอยู่

-๓ข้อ ๑๐. เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรื อบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ ทางราชการ
หรื อเอกชนทั้งประเภทผูป้ ่ วยนอกหรื อผูป้ ่ วยใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่รวมกันไม่เกินปี ทางบัญชีละ
หนึ่งหมื่นห้าพันบาท ทั้งนี้ ถือเป็ นการช่วยเหลือด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาล สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น ไม่ถือเป็ น
สิ ทธิส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเบิกใช้ให้ครบจํานวนในแต่ละปี บัญชี
ข้อ ๑๑. ให้เหรัญญิกจัดทําทะเบียนควบคุมการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อควบคุมวงเงิน
ให้เป็ นไปตามระเบียบและปี บัญชี
ข้อ ๑๒. ในกรณี สถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจําหน่าย ให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ซื้อยาชนิดนั้น
จากร้านขายยาของเอกชนได้ เมื่อหัวหน้าหรื อแพทย์ผตู ้ รวจรักษาของสถานพยาบาลนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ลงชื่อรับรองว่าให้ไป
ซื้อจากร้านขายยาของเอกชนได้
ข้อ ๑๓. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไข้ใน ให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์เบิกได้ก่ ึงจํานวน
ข้อ ๑ ๔. ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการหรื อสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้ตาม
จํานวนที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินวันละหกร้อยบาท
ข้อ ๑๕. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ประสบอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วยอันสื บเนื่องมาจากปฏิบตั ิหน้าที่ ถ้าค่า
รักษาพยาบาลเกินกว่าที่กาํ หนดในข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๖. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เจ็บป่ วยเกิดขึ้นอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากโรคหรื อการกระทําใด ๆ
ดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับค่ารักษาพยาบาล
๑๖.๑
๑๖.๒
๑๖.๓
๑๖.๔
๑๖.๕
๑๖.๖
๑๖.๗
๑๖.๘

โรคพิษสุราเรื้ อรัง
โรคอันเกิดจากการเสพติดให้โทษ เช่น เฮโรอีน ฝิ่ น กัญชา เป็ นต้น
ศัลยกรรมตกแต่งทุกชนิด
การประกอบแว่นตามปกติที่ไม่อยูใ่ นข่ายบังคับตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ทันตกรรม เว้นแต่การรักษา อุดและถอนฟัน
การเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยเจตนาของตนเอง
การเจ็บป่ วยเนื่องจากการกระทําผิดกฎหมาย
การเจ็บป่ วยหรื อโรคอันสื บเนื่องมาจากสุรา หรื อสารแอลกอฮอล์

ข้อ ๑ ๗. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์นาํ ใบเสร็ จ รับเงินค่า
รักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารที่เบิกได้ตามระเบียบนี้มาขอเบิกจากสหกรณ์
สาธารณสุขกําหนด

ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารจะต้องมีรายละเอียดตามแบบที่กระทรวง

ข้อ ๑๘. ให้เหรัญญิกพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินถูกต้องตามระเบียบนี้หรื อไม่ และจะจ่ายได้
เพียงใด และรี บเสนอผูจ้ ดั การพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๑ ๙. การยืน่ ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ให้เป็ นไปตามแบบผนวก (ที่แนบ) พร้อมด้วยหลักฐานตัวจริ งการ
รับเงินของสถานพยาบาล ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับชําระค่ารักษาพยาบาลตามหลักฐานการเงินของสถานพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในปี บัญชีใดสามารถเบิกได้ภายในปี บัญชีน้ นั
ข้อ ๒๐. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริ ตหรื อกรอกข้อความในคําขอเบิกเงินตาม
ระเบียบนี้เป็ นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินยั ให้เป็ นอันหมดสิ ทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป

-๔ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผใู ้ ดได้ใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริ ต หรื อกรอกข้อความเป็ นเท็จและได้รับเงิน
ไปแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชารี บรายงานผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิจ่ายเงิน เรี ยกเงินคืนทันที
ให้ผจู ้ ดั การ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

