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ระเบียบสหกรณ์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย  เงนิช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ ๕๙(๘) และ ขอ้ ๘๕(๑๑) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

ชุดท่ี ๕๐  คร้ังท่ี ๑๑ /๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี   ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๙   ไดก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ 

จาํกดั วา่ดว้ย  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ.๒๕๔๙   ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ย  เงินช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาลของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ้ ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   ๑   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓.  ในระเบียบน้ี 

“คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ  

จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ”     หมายความวา่   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์”  หมายความวา่  ผูท่ี้สหกรณ์จา้งไวป้ฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี  หวัหนา้ฝ่าย   

ผูช่้วยผูจ้ดัการ   รองผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการ 

“รายได”้   หมายความวา่   เงินเดือนและค่าจา้ง 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา่   สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา่ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย  วา่ดว้ย

สถานพยาบาลซ่ึงเป็นของรัฐ องคก์ารของรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  สภากาชาดไทย  หรือคุรุสภา 

“สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความวา่  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย  วา่ดว้ย

สถานพยาบาลซ่ึงเป็นของเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 

“ค่ารักษาพยาบาล”  หมายความวา่ 

(๑)  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่ายา  ค่าเลือด  ค่านํ้ าเกลือ  ค่าออ๊กซิเจน  และอ่ืนๆ  ท่ีใชใ้น

การบาํบดัและรักษาโรค 

 (๒)  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่าบริการทางการแพทย ์ ค่าตรวจ  ค่าวเิคราะห์โรคและค่า

อวยัวะเทียม   แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ   ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอยา่งอ่ืน   หรือซ่ึงเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะเป็นเงินตอบแทน 

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา่ 

(๑)  บุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเป็น

บุคคลเสมือนไร้ความสามารถเพราะกายพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบตามคาํวนิิจฉยัของแพทย์  และอยูใ่นความอุปการะ

ของบิดา  มารดา  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

(๒)   คู่สมรส 

(๓)   บิดา  มารดา 

ขอ้ ๔. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารสาํหรับตนเองและ

บุคคลในครอบครัวของตน  ตามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบียบน้ี 
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ขอ้ ๕ . ค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ใหเ้บิกไดท้ั้งประเภทคนไข้

ในและประเภทคนไขน้อก แต่ถา้เป็นของสถานพยาบาลของเอกชนใหเ้บิกไดเ้ฉพาะประเภทคนไขใ้น  โดยใหเ้บิกไดค้ร่ึงหน่ึงของ

จาํนวนท่ีจ่ายจริง  แต่ตอ้งไม่เกินสามพนับาทสาํหรับระยะเวลาภายในสามสิบ วนั นบัแต่วนัท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล     และใน

กรณีท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวนัใหเ้บิกไดค้ร่ึงหน่ึงของจาํนวนท่ีไดจ่้ายไปจริง  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวนัละหน่ึงร้อย หา้

สิบบาท 

ในกรณีท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลหลายคร้ัง  แต่ละคร้ังในระยะเวลาห่างกนัไม่เกินสิบหา้วนั   ใหน้บั

ระยะเวลาการเขา้รับการรักษาพยาบาลคร้ังหลงัติดต่อกบัการเขา้รับการรักษาพยาบาลคร้ังก่อน 

ขอ้ ๖.  “ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบดัโรค   รวมทั้งค่าซ่อมแซม ใหเ้บิกไดต้ามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน

คร่ึงหน่ึงของอตัราท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด”    ดงัน้ี 

๖.๑   แขน – ขาเทียม 

๖.๒   ตาเทียม 

๖.๓  ไตเทียม 

๖.๔   ล้ินหวัใจเทียม 

๖.๕   เคร่ืองช่วยเตน้ของหวัใจ 

๖.๖   วตัถุชนิดพิเศษต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชเ้ฉพาะภายในร่างกายตามวธีิผา่ตดัตามกระดูก 

อวยัวะเทียมดงักล่าวขา้งตน้ถา้ไม่มีจาํหน่ายในโรงพยาบาล  ก็อนุญาตใหซ้ื้อจากร้านเอกชนไดโ้ดยมี

ใบรับรองจากหวัหนา้สถานพยาบาล  หรือแพทยผ์ูรั้กษาวา่  อวยัวะเทียมและวตัถุชนิดพิเศษดงักล่าวไม่มีจาํหน่ายในโรงพยาบาล

และเป็นราคาท่ีสมควร 

ขอ้ ๗. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารสาํหรับบุคคลใน

ครอบครัวของตน เม่ือบุคคลนั้นมิไดเ้ป็นขา้ราชการหรือทาํงานอยูใ่นรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนใด 

สาํหรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ค่าหอ้ง   และค่าอาหารสาํหรับบุตร   ถา้สามีและภริยาต่างก็เป็น

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ใหคู้่สมรสท่ีมีรายไดสู้งกวา่เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการช่วยเหลือตามหลกัเกณฑข์อ้ ๑๐ ถา้แยกกนัอยูไ่ม่วา่โดยวธีิหยา่ 

หรือไม่ก็ตาม ใหคู้่สมรสฝ่ายท่ีบุตรอยูใ่นปกครองเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ์ท่ีตนไดรั้บ 

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารสาํหรับบิดาหรือ

มารดาของตนตามหลกัเกณฑท่ี์ตนไดรั้บตามขอ้ ๑๐ 

ขอ้ ๘.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูใ้ดมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ค่าหอ้ง   และค่าอาหารสาํหรับตนเอง

จากรัฐวสิาหกิจ  หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือจากนายจา้งหรือหน่วยราชการ

อ่ืนใด  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูน้ั้นไม่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารสาํหรับตนเองตามระเบียบน้ี  

เวน้แต่สิทธิท่ีไดรั้บนั้นตํ่ากวา่ท่ีพึงจะไดรั้บตามระเบียบน้ี  ในกรณีเช่นน้ีใหมี้สิทธิเบิกเพ่ิมเติมไดเ้ท่าจาํนวนท่ียงัขาดอยู ่

ขอ้ ๙.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไม่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    ค่าหอ้ง    และค่าอาหาร ตามระเบียบน้ี  

สาํหรับบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารจากรัฐวสิาหกิจ    หน่วยงาน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือส่วนราชการ อ่ืนใดหรือสหกรณ์อ่ืนในฐานะเป็นผูป้ฏิบติังานอยูใ่น

รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานดงักล่าว 

ทั้งน้ี  เวน้แต่สิทธิท่ีบุคคลในครอบครัวไดรั้บการช่วยเหลือตํ่ากวา่ท่ีพ่ึงจะไดรั้บตามระเบียบน้ี  ในกรณี

เช่นน้ีใหมี้สิทธิเบิกเพ่ิมเติมไดเ้ท่าจาํนวนท่ียงัขาดอยู ่
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ขอ้ ๑๐.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์หรือบุคคลในครอบครัวท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ ทางราชการ 

หรือเอกชนทั้งประเภทผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยใน ใหเ้บิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ามจาํนวนท่ีจ่ายจริง  แต่รวมกนัไม่เกินปีทางบญัชีละ

หน่ึงหม่ืนหา้พนับาท  ทั้งน้ี ถือเป็นการช่วยเหลือดา้นสวสัดิการการรักษาพยาบาล สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เท่านั้น  ไม่ถือเป็น

สิทธิส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเบิกใชใ้หค้รบจาํนวนในแต่ละปีบญัชี 

ขอ้  ๑๑.  ใหเ้หรัญญิกจดัทาํทะเบียนควบคุมการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  เพ่ือ ควบคุมวงเงิน

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและปีบญัชี 

ขอ้ ๑๒.  ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจาํหน่าย  ใหเ้จา้หนา้ท่ี สหกรณ์ ซ้ือยา ชนิดนั้น

จากร้านขายยาของเอกชนได ้ เม่ือหวัหนา้หรือแพทยผ์ูต้รวจรักษาของสถานพยาบาลนั้น ๆ แลว้แต่กรณี  ลงช่ือรับรองวา่ใหไ้ป

ซ้ือจากร้านขายยาของเอกชนได ้

ขอ้ ๑๓. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไขใ้น  ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์เบิกไดก่ึ้งจาํนวน 

ขอ้ ๑ ๔.  ค่าหอ้งและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนใหเ้บิกไดต้าม

จาํนวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวนัละหกร้อยบาท  

ขอ้ ๑๕.  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ประสบอุบติัเหตุ  หรือเจ็บป่วยอนัสืบเน่ืองมาจากปฏิบติัหนา้ท่ี ถา้ค่า

รักษาพยาบาลเกินกวา่ท่ีกาํหนดในขอ้ ๑๐  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

ขอ้ ๑๖. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เจ็บป่วยเกิดข้ึนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากโรคหรือการกระทาํใด ๆ  

ดงัต่อไปน้ี  จะไม่ไดรั้บค่ารักษาพยาบาล 

๑๖.๑   โรคพิษสุราเร้ือรัง 

๑๖.๒  โรคอนัเกิดจากการเสพติดใหโ้ทษ  เช่น เฮโรอีน  ฝ่ิน   กญัชา  เป็นตน้ 

๑๖.๓   ศลัยกรรมตกแต่งทุกชนิด 

๑๖.๔   การประกอบแวน่ตามปกติท่ีไม่อยูใ่นข่ายบงัคบัตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

๑๖.๕   ทนัตกรรม  เวน้แต่การรักษา   อุดและถอนฟัน 

๑๖.๖   การเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํโดยเจตนาของตนเอง 

๑๖.๗   การเจ็บป่วยเน่ืองจากการกระทาํผิดกฎหมาย 

๑๖.๘   การเจ็บป่วยหรือโรคอนัสืบเน่ืองมาจากสุรา หรือสารแอลกอฮอล ์

ขอ้ ๑ ๗. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตอ้งใชสิ้ทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์ ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์นาํใบเสร็จ รับเงินค่า

รักษาพยาบาล   ค่าหอ้ง   และค่าอาหารท่ีเบิกไดต้ามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ์ 

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารจะตอ้งมีรายละเอียดตามแบบท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกาํหนด 

ขอ้ ๑๘.  ใหเ้หรัญญิกพิจารณาวา่การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกตอ้งตามระเบียบน้ีหรือไม่  และจะจ่ายได้

เพียงใด  และรีบเสนอผูจ้ดัการพิจารณาอนุมติั 

ขอ้ ๑ ๙.  การยืน่ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ใหเ้ป็นไปตามแบบผนวก (ท่ีแนบ)  พร้อมดว้ยหลกัฐานตวัจริงการ

รับเงินของสถานพยาบาล  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บชาํระค่ารักษาพยาบาลตามหลกัฐานการเงินของสถานพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในปีบญัชีใดสามารถเบิกไดภ้ายในปีบญัชีนั้น 

ขอ้ ๒๐.  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ใชสิ้ทธิตามระเบียบน้ีโดยทุจริตหรือกรอกขอ้ความในคาํขอเบิกเงินตาม

ระเบียบน้ีเป็นเท็จ  นอกจากจะตอ้งรับโทษทางวนิยัใหเ้ป็นอนัหมดสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินช่วยเหลือตามระเบียบน้ีตลอดไป 



-๔- 

ถา้ปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูใ้ดไดใ้ชสิ้ทธิเบิกเงินโดยทุจริต  หรือกรอกขอ้ความเป็นเท็จและไดรั้บเงิน

ไปแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชารีบรายงานผูมี้อาํนาจอนุมติัจ่ายเงิน  เรียกเงินคืนทนัที 

ใหผู้จ้ดัการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๑   ธนัวาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

    

พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 
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