ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก
พนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ขอ ๖๒ (๙), ขอ ๗๔
วรรค ๓ และ ขอ ๘๓ (๗) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
หนองคาย จํากัด ชุดที่ ๒๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ เห็นสมควรปรับปรุง
ระเบียบใหเป:นป;จจุบันจึงไดกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ว>าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๐ ไวดังต>อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จํากัด วาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกพนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของสหกรณ
พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต>วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ เป:นตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบหรือมติอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
“ สหกรณ “
หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“ พนักงาน “
หมายถึง พนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“ลูกจางประจํา “
หมายถึง ลูกจางประจําสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย
จํากัด
“ ลูกจางชั่วคราว“
หมายถึง ลูกจางชั่วคราวสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย
จํากัด
“ ค>ารักษาพยาบาล “ หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้
(๑) ค>ายา ค>าเลือด และ ส>วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค>าน้ํายา หรือ
ค>าอาหารทางเสนเลือด ค>าออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการ
บําบัดรักษาโรค
(๒) ค>าอวัยวะเทียม รวมค>าซ>อมแซมอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค
ทั้งนี้ตามประเภท และ อัตราที่ทางราชการกําหนด
(๓) ค>าบริการทางการแพทย ค>าตรวจ ค>าวิเคราะหโรค แต>ไม>รวมถึงค>าจางพยาบาลพิเศษ ค>าธรรมเนียมพิเศษ และค>าบริการอื่น ทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเป:นเงินตอบแทนพิเศษ
(๔) ค>าหอง ค>าอาหาร ตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล
(๕) ค>าตรวจสุขภาพประจําปG
“ สถานพยาบาล “
หมายความว>า สถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลเอกชน
“ สถานพยาบาลของทางราชการ “ หมายความว>า โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล
ของรัฐบาล องคการของรัฐบาล

“ สถานพยาบาลเอกชน “

“ บุคคลในครอบครัว “

หน>วยงานของรัฐ
หมายความว>า สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียง
รับผูปJวยไวคางคืนเกินยี่สิบหาเตียง
ซึ่งไดรับอนุญาตใหตั้งหรือ
ดําเนินการตามกฎหมายว>าดวย
สถานพยาบาล
หมายความวา (๑) บุตรชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมิได
เป9นขาราชการ พนักงานในองคการ
รัฐบาล หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตไรความสามารถหรือจิตฟ?@นเฟAอน
ไมสมประกอบ ซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
(๒) คูสมรสชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมิไดเป9นขาราชการพนักงานใน
องคการรัฐบาลหรือรัฐวิสากิจ

หมวด ๒
สวัสดิการคารักษาพยาบาล
ขอ ๕. ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค>ารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ของตนตามระเบียบนี้ ตองเป:นพนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จํากัด
ขอ ๖. ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสําหรับตนเอง และ
บุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
การนับลําดับของบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดก>อนหลังทั้งนี้ไม>ว>า
เป:นบุตรที่เกิดจากสมรสครั้งใด แต>ตองอยู>ในความอุปการะเลี้ยงดูของตน
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ผูใดมีบุตรเกินสามคน และต>อมาบุตรคนหนึ่งคนใด ในจํานวนสาม
คนตามวรรคหนึ่งตายลงก>อนที่จะบรรลุนิติภาวะก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีกเท>ากับจํานวนบุตรที่
ตายนั้น โดยใหนับบุตรที่อยู>ในลําดับถัดไปก>อน
ขอ ๗. การจ>ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใหเป:นตามหลักเกณฑและอัตราดังนี้
(๑) ผูเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผูปJวยภายใน
และผูปJวยภายนอก ใหใชสิทธิอันพึงมีจากบัตรประกันสุขภาพที่สหกรณจัดหาใหหรือสิทธิ
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เวนแต>ค>าหองและค>าอาหารใหเบิกรวมกันไดเท>าที่จ>ายจริงไม>
เกินวันละ ๖๐๐ บาท แต>ทั้งนี้ตองไม>เกิน ๑๕ วันต>อปG
(๒) ผูเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูปJวยภายใน ใหเบิกค>า
รักษาพยาบาลไดในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินเท>านั้น แต>ทั้งนี้จะเบิกค>าใชจ>ายไดไม>เกิน ๓,๐๐๐
บาทต>อครั้ง และไม>เกิน ๗ (๑)

(๓) กรณีการเจ็บปJวยเล็กนอยสามารถเขารับการรักษาที่คลินิกเอกชนไดไม>เกินครั้งละ ๓๐๐
บาท แต>ทั้งนี้ตองไม>เกิน ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถวน) ต>อปG
(๔) ค>าตรวจสุขภาพประจําปG ใหเป:นไปตามหลักเกณฑ และ อัตราดังนี้
ก. ตองเป:นพนักงาน และ ลูกจางประจํา
ข. ตองเขารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ
ค. อัตราที่เบิกไม>เกินหกรอยบาทต>อปG
ขอ ๘. ในกรณีที่สถานพยาบาลที่เขารับการรักษาไม>มียา เลือด และส>วนประกอบของเลือดหรือสาร
ทดแทน น้ํายา หรืออาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน หรืออวัยวะเทียมจําหน>าย หรือสถานพยาบาลไม>อาจใหการ
ตรวจทางหองทดลอง หรือเอกซเรยแก>ผูเขารับการรักษาพยาบาลได ใหผูเขารับการรักษาพยาบาล ซื้อ หรือรับ
การตรวจทางหองทดลอง หรือเอกซเรยจากสถานพยาบาลอื่นได และเมื่อนายแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลแห>งนั้นลงชื่อรับรองก็ใหเบิกไดตามที่จ>ายจริง
ขอ ๙. ใหพนักงานสหกรณซึ่งมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล นําใบเสร็จรับเงิน
ค>ารักษาพยาบาลตามขอ ๗ มาเบิกต>อสหกรณภายในหนึ่งปG นับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หาก
เกินกําหนดดังกล>าวถือว>าสละสิทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลครั้งนั้น
ขอ ๑๐. การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ ตองยื่นหนังสือขอรับเงิน
ล>วงหนาตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดพรอมดวยหลักฐานประกอบเรื่องเสนอต>อผูจัดการของสหกรณเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ สําหรับผูจัดการประสงคจะเรียกหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติก็ใหมีอํานาจ
กระทําได
ถาประธานกรรมการหรือผูจัดการประสงคจะเรียกหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติก็มีอํานาจกระทําได
ขอ ๑๑. ในการจ>ายเงินสวัสดิการในการักษาพยาบาลทุกรายการ เจาหนาที่ผูจ>ายเงินจะตองเรียกใบ
สําคัญรับเงินทุกรายการ
ขอ ๑๒. กรณีที่พนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวเป:นสมาชิกกองทุนประกันสังคมใหใชสิทธิ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก>พนักงานลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวจากกองทุนประกันสังคมแทน
ระเบียบนี้
ขอ ๑๓. กรณีใดที่ไม>ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือมีป;ญหาในการปฏิบัติใหอยู>ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ ๑๔. ใหประธานกรรมการเป:นผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐
(นายมะณู บุญศรีมณีชัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด

