
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานสว่นท้องถิน่  (ฉบับที ่ 2) 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2557  ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีสิทธิทุกที่”  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2560  เพื่อให้เกิด
ความเสมอภาคและเป็นธรรมเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  มาตรา  74  และมาตรา  76  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวดั  พ.ศ.  2540  มาตรา  67  แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล  
พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2505  มาตรา  69  
และมาตรา  77  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  5  วรรคหนึ่ง   
มาตรา  85  และมาตรา  88  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2560  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และหนังสือสั่งการอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  9  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕57  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๙ ให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารหลักฐานการมีสิทธิของตนเอง  และบุคคลในครอบครัวของตน

ต่อนายทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด   พร้อมทั้งรับรองส าเนาความถูกต้อง 
ของเอกสารหลักฐาน  ให้น าหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด  ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  หรือระเบียบ  หรือประกาศ  หรือหนังสือสั่งการส าหรับ
ข้าราชการพลเรือน  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  12  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 12 ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับตนเองหรือบุคคล
ในครอบครัวของตน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก
หรือผู้ป่วยใน 
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(2) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  ประเภทผู้ป่วยใน 
(3) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก 

หรือผู้ป่วยใน  เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 

(4) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  ประเภทผู้ป่วยนอกเป็นครั้งคราว  
เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจ าเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนั้ น  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชนตามระเบียบนี้หรือไม่ก็ตาม 

การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตาม  (2)  และ  (4)  และการจ่ายเงนิ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ให้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล  ให้น าหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ประเภท  
และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
หรือระเบียบ  หรือประกาศ  หรือหนังสือสั่งการส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีหลักเกณฑ์ตามวรรคสอง  หากก าหนดให้ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ก่อนด าเนินการหรือเบิกจ่ายเงิน  ให้หมายความถึงกระทรวงมหาดไทยแทน” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๑4  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕57  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น  
ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวตามระเบียบนี้   
เว้นแต่  ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับ 
ตามระเบียบนี้  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัว  
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่   ให้น าหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ประเภท  และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด   
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  หรือระเบียบ  หรือประกาศ   
หรือหนังสือสั่งการส าหรับข้าราชการพลเรือน  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑8  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕57  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 18 การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ของทางราชการ  ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก  หรือผู้ป่วยในเฉพาะกรณีที่ก าหนด  หรือกรณีเข้ารับ 
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน  กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ตามกฎหมายแพทย์ฉุกเฉิน  หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลทันทีทันใดอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต  หรือกรณีใช้สิทธิเบิกเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่   หรือกรณีอื่นที่ก าหนดขึ้นในภายหลัง   
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ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินบ านาญ  ส าหรับผู้รับบ านาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ตามข้อ  12” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  22  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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