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อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 62(9) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร ัง้ที่ 11 

เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2538 ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั  ว่าดว้ยเงนิช่วยเหลอื

ค่ารกัษาพยาบาล  พ.ศ.2538” 
ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่  1  มกราคม  พ.ศ.2538  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั  ว่าดว้ยเง ินช่วยเหลือ

ค่ารกัษาพยาบาล  พ.ศ.2532 บรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและระเบยีบอื่นใดที่มอียู่
ก่อนวนัใชร้ะเบยีบน้ี  ซึง่มขีอ้ก าหนดขดัแยง้กบัระเบยีบน้ีท ัง้สิ้น 

ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 
“รายได”้  หมายความว่า  เงนิเดอืน  และค่าจา้ง 
“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  โรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ดว้ยสถานพยาบาลซึ ่ง เ ป็นของรฐั  องคก์ารของรฐับาล  หน่วยงานของรฐั  ราชการส่วนทอ้งถิ ่น   

สภากาชาดไทย  หรอืคุรุสภา 
“ค่ารกัษาพยาบาล”  หมายความว่า 
(1)  เง ินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นค่ายา  ค่าเล ือด  ค่าน า้เกลือ  ค่ าออกซิเจน

และอื่น  ๆ  ทีใ่ชใ้นการบ าบดั  และรกัษาโรค 
(2)  เงนิที่พยาบาลเรียกเก็บเป็นค่าบริการทางการแพทย ์ ค่าตรวจ  ค่าวิเคราะหโ์รคและ

อวยัวะเทยีม  แต่ไม่รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลพเิศษ  ค่าธรรมเนียม  และค่าบริการอย่างอื่น  หรือซึ่งเรียกชื่อเป็น

อย่างอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นเงนิตอบแทน 
“บคุคลในครอบครวั”  หมายความว่า 
(1)  บุตรชอบดว้ยกฎหมายซึ่งยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ  หรือ

เป็นบุคคลเสมอืนไรค้วามสามารถ  เพราะกายพิการ  หรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบตามค าวนิิจฉยัของแพทย ์ 

และอยู่ในความอปุการของบดิามารดา  แต่ไมร่วมถงึบตุรบญุธรรม 
(2)  คู่สมรส 

ขอ้ 5 ใหพ้นกังานและลูกจา้งมสีทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร

ส าหรบัตนเอง  และบคุคลในครอบครวัของตนตามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบยีบน้ี 
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ขอ้ 6 ค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารของสถานพยาบาลใหเ้บิกไดท้ ัง้ประ เภทคนไขใ้น

และประเภทคนไขน้อก 
ค่าอวยัวะเทยีมใหเ้บกิได ้ ดงัน้ี 
(1)  แขน – ขาเทยีม 
(2)  ตาเทยีม 
(3)  ไตเทยีม 
(4)  ลิ้นหวัใจเทยีม 
(5)  เครื่องช่วยเตน้ของหวัใจ 
(6)  วตัถชุนิดพเิศษต่าง  ๆ  ทีน่ ามาใชเ้ฉพาะภายในร่างกายตามวธิผี่าตดัตามกระดูก 
อวยัวะเทียมดงักล่าวขา้งตน้ถา้ไม่มีจ  าหน่ายในโรงพยาบาล  ก็อนุญาตใหซ้ื้อจากรา้น

เอกชนได ้ โดยมใีบรบัรองจากหวัหนา้สถานพยาบาล  หรือแพทยผู์ร้กัษาว่า  อวยัวะเทียมและวตัถุชนิดพิเศษ

ดงักลา่วไมม่จี  าหน่ายในโรงพยาบาล  และเป็นราคาทีส่มควร 
ขอ้ 7 พนกังานและลูกจา้งมีสิทธิไดร้บัการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร

ส าหรบับุคคลในครอบครวัของตน  เมื่อบุคคลนัน้มไิดเ้ป็นขา้ราชการหรือท างานอยู่ในรฐัว ิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นใด 
ส าหรบัการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารส าหรบับุตร  ถา้สามแีละภริยา

ต่างก็เป็นพนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์  ให คู่้สมรสที่มีรายไดสู้งกว่าเป็นผูม้ีสิทธิไดร้บัการช่วยเหลือ   

ถา้แยกกนัอยู่ไม่ว่าโดยวธิีหย่าหรือไม่ก็ตาม  ใหคู่้สมรสฝ่ายที่บุตรอยู่ในปกครองเป็นผูม้สีทิธิไดร้บัการช่วยเหลอื

ตามหลกัเกณฑท์ีต่นไดร้บั 
ขอ้ 8 พนกังานและลูกจา้งผูใ้ดมสีทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร

ส าหรบัตนเองจากรฐัวิสาหกิจ  หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารส่วนทอ้งถิ่น หรือจาก

นายจา้งหรอืหน่วยราชการอื่นใด  พนกังานและลูกจา้งผูน้ ัน้ไมม่สีทิธไิดร้บัการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  

และค่าอาหารส าหรบัตนเองตามระเบยีบน้ี  เวน้แต่สิทธิที่ไดร้บันัน้ต า่กว่าที่พึงจะไดร้บัตามระเบยีบน้ี  ในกรณี

เช่นน้ีใหม้สีทิธเิบกิเพิม่เติมไดเ้ท่าจ านวนที่ยงัขาดอยู่ 
ขอ้ 9 พนกังานและลูกจา้งไม่มสีิทธิไดร้บัการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหาร

ตามระเบียบน้ีส าหรบับุคคลในครอบครวัซึ่งม ีส ิทธิไดร้บัการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง และ

ค่าอาหารจากรฐัวสิาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น  หรือส่วนราชการ

อื่นใด  หรอืสหกรณอ์ื่น  ในฐานะเป็นผูป้ฏบิตังิานอยู่ในรฐัวสิาหกิจ  หรอืหน่วยงานดงักลา่ว 
ทัง้น้ี  เวน้แต่สทิธทิีบ่คุคลในครอบครวัไดร้บัการช่วยเหลอืต า่กว่าที่พงึจะไดร้บัตามระเบยีบน้ี  

ในกรณีเช่นน้ีใหม้สีทิธเิบกิเพิม่เตมิไดเ้ท่าจ านวนทีย่งัขาดอยู่ 
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ขอ้ 10 ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มยีาชนิดใดจ าหน่าย  ใหพ้นกังานและลูกจ า้งซื้อ
ยาชนิดนัน้จากรา้นขายยาของเอกชนได ้เมื่อหวัหนา้ หรือแพทยผู์ต้รวจรกัษาของสถานพยาบาลนัน้ๆ  แลว้แต่

กรณี  ลงชื่อรบัรองว่าใหไ้ปซื้อจากรา้นขายยาของเอกชนได ้
ขอ้ 11 ค่าหอ้งและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการใหเ้บกิไดต้ามจ านวนที่จ่ายจริง  แต่ไม่

เกนิวนัละ 500 บาท  แต่ถา้เป็นบคุคลในครอบครวัใหเ้บกิไดต้ามจ านวนทีจ่่ายไปจรงิ แต่ไมเ่กนิวนัละ 250 บาท 
ขอ้ 12 ในกรณีที่พนักงานและลูกจา้งใชส้ิทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์  ใหพ้นักงานและลูกจา้งน า

ใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลค่าหอ้ง  และค่าอาหารทีเ่บกิไดต้ามระเบยีบน้ี  มาขอเบกิจากสหกรณ ์
ใบเสร็จรบัเงินค่ารกัษาพยาบาล  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารจะตอ้งมีรายละเอียดตามแบบที่

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ขอ้ 13 ใหผู้จ้ดัการพจิารณาว่าการขอเบกิเงนิตามใบเสร็จรบัเงนิถูกตอ้งตามระเบยีบน้ีหรือไม่และจะ

จ่ายไดเ้พยีงใด  และรบีเสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณาอนุมตัิ 
ขอ้ 14 วธิกีารใชส้ทิธิขอรบัค่ารกัษาพยาบาล  ค่าอวยัวะเทยีม  ค่าหอ้ง  และค่าอาหารของพนกังาน

และลูกจา้ง  การเบกิจ่ายเงนิของสถานพยาบาล  และการก าหนดระเบยีบผูบ้งัคบับญัชาซึ่งเป็นผูร้บัรองการใช ้

สทิธติามระเบยีบน้ี  ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
ขอ้ 15 ในกรณีทีพ่นกังานและลูกจา้งใชส้ทิธิตามระเบยีบน้ีโดยทุจริตหรือกรอกขอ้ความในค าขอเบกิ

เงินตามระเบียบน้ีเป็นเท็จ  นอกจากจะตอ้งรบัโทษทางวินยัใหเ้ป็นอนัหมดสิทธิที่จะไดร้บัเงินช่วยเหลือตาม

ระเบยีบน้ีตลอดไป 
ถา้ปรากฏว่าพนักงานพนักงาน  และลูกจา้งผูใ้ดใชส้ิทธิเบิกเงินโดยทุจริต  หรือกรอก

ขอ้ความเป็นเทจ็  และไดร้บัเงนิไปแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชารบีรายงานผูม้อี  านาจอนุมตัจ่ิายเงนิ  เรยีกเงนิคืนทนัที 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 19  ธนัวาคม  พ.ศ.2538 
 

พนัต ารวจเอก   สมชาย   เพชรสุวรรณ 
( สมชาย   เพชรสุวรรณ ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

 


