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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เพื่อใหสวัสดิการแกกํานัน  ผูใหญบาน  แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  
ผูชวยผูใหญบานและบุคคลในครอบครัว  ใหไดรับการชวยเหลือคาหองพิเศษและคาอาหารพิเศษ  รอยละ  ๕๐  
ของอัตราที่กําหนด  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๘  แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือใน

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และที่แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 
การชวยเหลือในการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  ประเภท  ค.  ใหหนวยบริการชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษและคาอาหารพิเศษ  โดยให
เรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไว  แตตองไมเกินสิทธิอันพึงเบิกไดจากหนวยงานตนสังกัด  สวนที่เกินให
เรียกเก็บเพียงรอยละ  ๕๐  สําหรับผูไมมีสิทธิดังกลาว  ใหหนวยบริการเรียกเก็บเพียงรอยละ  ๕๐  ของ
อัตราที่กําหนดไว 

ผูมีสิทธิตามประเภท  ค.  ซ่ึงไดรับการชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวยไดแกบุคคล
ตอไปนี้ 

(๑) ขาราชการประจํา 
(๒) ขาราชการบํานาญ 
(๓) ลูกจางประจํา 
(๔) พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๕) เจาหนาที่หรือลูกจางขององคการมหาชน  ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
(๖) ขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานสังกัดองคกรอิสระ  ตามรัฐธรรมนูญ 
(๗) สมาชิกวุฒิสภา 
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(๘) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๙) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

(๑๐) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑๑) สมาชิกสภาเทศบาล 
(๑๒) สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
(๑๓) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(๑๔) สมาชิกสภากาชาด 
(๑๕) สมาชิกเหลากาชาด 
(๑๖) พนักงานสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น 
(๑๗) พนักงานสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
(๑๘) พนักงานองคการเภสัชกรรม 
(๑๙) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน 
(๒๐) กํานัน 
(๒๑) ผูใหญบาน 
(๒๒) แพทยประจําตําบล 
(๒๓) สารวัตรกํานัน 
(๒๔) ผูชวยผูใหญบาน 
ผูมีสิทธิตามประเภท  ค.  ซ่ึงไดรับการชวยเหลือเฉพาะตัว  ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย  ซ่ึงมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย 
(๒) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ  ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

ไทยอาสาปองกันชาติ” 
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัย 

ชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
มงคล  ณ  สงขลา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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