ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยเงินช่ วยเหลือค่ ำรั กษำพยำบำล
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2550 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
“ รายได้ “ หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้ าง
“ สถานพยาบาล “ หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของ
เอกชน
“ สถานพยาบาลของทางราชการ “ หมายความว่า โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลซึง่ เป็ นของรัฐ องค์การของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้ องที่
สภากาชาดไทย หรื อคุรุสภา
“ สถานพยาบาลของเอกชน “ หมายความว่า โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลซึง่ เป็ นเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
“ ค่ารักษาพยาบาล “ หมายความว่า
( 1 ) เงินที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นค่ายา ค่าเลือด ค่าน ้าเกลือ ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ที่
ใช้ ในการบาบัดและรักษาโรค
( 2 ) เงินที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นเงินค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์
โรค และค่าอวัยวะเทียม แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียม และค่าบริ การอย่างอื่นซึง่
เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทน
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( 1 ) บุตรชอบด้ วยกฎหมายซึง่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถหรื อเป็ น
บุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ เพราะกายพิการ หรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบตามคาวินิจฉัยของแพทย์
และอยู่ในความอุปการะของบิดามารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
( 2 ) คู่สมรส
ข้ อ 4. ให้ เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารสาหรับ
ตนเองตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี ้
ข้ อ 5. ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารของสถานพยาบาล ทางราชการให้ เบิกได้ ทงประเภท
ั้
คนไข้ ในและคนไข้ นอก แต่ถ้าเป็ นของสภานพยาบาลของเอกชน ให้ เบิกได้ เฉพาะประเภทคนไข้ ใน โดยให้ เบิก
ได้ ครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ต้องไม่เกิน 3,000 บาท สาหรับระยะเวลาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
เข้ ารับการรักษาพยาบาลและในกรณีที่เข้ ารับการักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให้ เบิกได้ ครึ่งหนึ่งของจานวนที่
ได้ จ่ายไปจริง แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินวันละ 100 บาท
ในกรณีเข้ ารับการรักษาพยาบาลหลายครัง้ แต่ละครัง้ ในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 15 วัน ให้
นับระยะเวลาการเข้ ารับการรักษาพยาบาลครัง้ หลังติดต่อกับการเข้ ารับการรักษาพยาบาลครัง้ ก่อน
“ ค่าอวัยวะเทียมให้ เบิกได้ ดงั นี ้ “
( 1 ) แขน – ขาเทียม
( 2 ) ตาเทียม
( 3 ) ไตเทียม
( 4 ) ลิ ้นหัวใจเทียม
( 5 ) เครื่ องช่วยเต้ นของหัวใจ
( 6 ) วัตถุชนิดพิเศษต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ เฉพาะภายในร่ างกายตามวิธีผ่าตัดตามกระดูก
อวัยวะเทียมดังกล่าวข้ างต้ น ถ้ าไม่มีจาหน่ายในโรงพยาบาล ก็อนุญาตให้ ซื ้อจากร้ านเอกชนได้ โดยมีใบ
รับรองจากหัวหน้ าสถานพยาบาล หรื อแพทย์ผ้ รู ักษาว่า อวัยวะเทียมและวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าวไม่มีจาหน่าย
ในโรงพยาบาลและเป็ นราคาที่สมควร
ข้ อ 6. เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารสาหรับบุคคลใน
ครอบครัวของตน เมื่อบุคคลนันมิ
้ ได้ เป็ นข้ าราชการหรื อทางานอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ ใด
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ต่างก็เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ให้ ค่สู มรสที่มีรายได้ สงู กว่ามีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ใน
ระเบียบนี ้ ถ้ าแยกกันอยูไ่ ม่ว่าโดยวิธีหย่าหรื อไม่ก็ตาม ให้ ค่สู มรสฝ่ ายที่มีบุตรอยู่ในปกครองเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับ
การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ตนได้ รับตามระเบียบนี ้
ข้ อ 7. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารสาหรับ
ตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรื อตามหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารส่วนท้ องถิน่ หรื อจากนายจ้ าง
หรื อหน่วยงานราชการอื่นใด เจ้ าหน้ าทีห่ รื อลูกจ้ างผู้นนั ้ ไม่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค่าห้ อง
และค่าอาหารสาหรับตนเองตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่สิทธิได้ รับนันต
้ า่ กว่าที่พงึ จะได้ รับตามระเบียบนี ้ ในกรณี
เช่นนี ้ให้ มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้ เท่าจานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้ อ 8. เจ้ าหน้ าทีไ่ ม่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ องและค่าอาหารตามระเบียบนี ้
สาหรับบุคคลในครอบครัวซึง่ มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารจาก
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อส่วนราชการอื่นใดหรื อ
สหกรณ์อื่น ในฐานะเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สิทธิที่บุคคลในครอบครัวได้ รับการช่วยเหลือตา่ กว่าที่พงึ จะได้ รับตามระเบียบนี ้
ในกรณีเช่นนี ้ให้ มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้ เท่าจานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้ อ 9. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีรายได้ เดือนหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ให้ เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนี ้เต็มจานวน ทังประเภทคนไข้
้
ในและประเภทคนไข้ นอก
( 2 ) เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีรายได้ เดือนหนึ่งเกินกว่า 10,000 บาท ให้ เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนี ้เต็มจานวนสาหรับประเภทคนไข้ ใน ส่วนประเภทคนไข้ นอกให้ เบิกได้ กงึ่ จานวน
ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจาหน่ายให้ เจ้ าหน้ าที่ซื ้อยาชนิดนัน้
จากร้ านขายยาของเอกชนได้ เมื่อหัวหน้ าหรื อแพทย์ผ้ ตู รวจรักษาของสถานพยาบาลนั ้น ๆ แล้ วแต่กรณีลงชื่อ
รับรองว่าให้ ไปซื ้อจากร้ านขายยาของเอกชนได้
ข้ อ 10. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไข้ ในให้ เจ้ าหน้ าที่เบิกได้ กงึ่ จานวน
ข้ อ 11. ค่าห้ องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการให้ เบิกได้ ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกินวันละ 600 บาท หรือสถานพยาบาลของเอกชนให้ เบิกได้ ตามจานวนที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินวันละ 300 บาท
ข้ อ 12. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ต้องใช้ สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้ เจ้ าหน้ าที่นาใบเสร็ จรับเงินค่า รักษา
พยาบาล , ค่าห้ อง และค่าอาหารที่เบิกได้ ตามระเบียบนี ้มาขอเบิกจากสหกรณ์
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กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้ อ 13. ให้ ผ้ จู ดั การพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินถูกต้ องตามระเบียบนี ้หรื อไม่และจะ
จ่ายเพียงใด และรี บเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 14. วิธีการใช้ สิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม ค่าห้ อง และค่าอาหารของเจ้ า หน้ าที่
การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาลและการกาหนดระดับชันของผู
้
้ บงั คับบัญชาซึง่ เป็ นผู้รับรองการใช้ สิทธิตาม
ระเบียบนี ้ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 15. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างใช้ สิทธิตามระเบียบนี ้โดยทุจริ ตหรื อกรอกข้ อความในคาขอ
เบิกเงินตามระเบียบนี ้เป็ นเท็จ นอกจากจะต้ องรับโทษทางวินัยให้ เป็ นอันหมดสิทธิที่จะได้ รับเงินช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี ้ตลอดไป
ข้ อ 16. เจ้ าหน้ าทีแ่ ต่ละคนจะขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมืน่ บาท
ถ้ วน) ในสิ ้นปี บญ
ั ชีของแต่ละปี
ถ้ าปรากฏว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดใช้ สิทธิเบิกเงินโดยทุจริ ตหรื อกรอกข้ อความเป็ นเท็จ และได้ รับเงิน
ไปแล้ วให้ ผ้ บู งั คับบัญชารี บรายงานผู้มีอานาจอนุมตั ิจ่ายเงินเรี ยกเงินคืนทันที
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

