






































































 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ 
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑/๒๕๕๗  
ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  ลงวันที่  
๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  (๒)  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๓๒  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๘๖/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  
อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ  คําสั่ง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจํากรุงเทพมหานคร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

ระเบียบ  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้งโดย
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการ 
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“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติ  
แห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ
ซึ่งแต่งตั้งโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
“คณะทํางาน”  หมายความว่า  คณะทํางานซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  

หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงคณะทํางานซึ่งแต่งตั้งโดยนายทะเบียน
พรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

“ผู้ทํางาน”  หมายความว่า  ผู้ทํางานในคณะทํางาน 
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือต้องปฏิบัตินอกเหนือระเบียบนี้  หรือการเบิกจ่าย

เบ้ียประชุมนอกเหนือจากอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมตามบัญชีอัตรา 
เบ้ียประชุมท้ายระเบียบนี้  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) กรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และกรรมการที่ปรึกษา 
ของนายทะเบียนพรรคการเมืองจํานวนไม่เกิน  ๓  คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก   
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

(๒) กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ
กรรมการหรืออนุกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้งโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเป็นหลัก  ที่ได้มอบหมาย 
ให้พิจารณาและเสนอความเห็นหรือให้ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แต่ไม่รวมถึงคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการกองทุน 
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  คณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และคณะกรรมการสรรหา 
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

(๓) กรรมการซ่ึงได้ รับการแต่งตั้ ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ งหรือนายทะเบียน 
พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่ได้มอบหมายให้พิจารณาและเสนอ
ความเห็นหรือให้ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นการเฉพาะ   
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(๔) อนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  ตาม  (๒)  หรือ  (๓)  โดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๕) ผู้ทํางานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้ทํางานซึ่งแต่งตั้ง   
โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่ได้มอบหมาย
ให้ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

(๖) กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๗) กรรมการ  อนุกรรมการ  ผู้ทํางาน  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้ง   

โดยอัตราเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรตามที่ได้มอบหมายให้
ดําเนินการในแต่ละกรณี  ซึ่งต้องไม่เกินอัตราเบ้ียประชุมตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖) 

หมวด  ๒ 
องค์ประชุม 

 
 

ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ต้องมีกรรมการ  
อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางานร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือ 
ผู้ทํางานทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบ้ียประชุมตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ การประชุมตามระเบียบนี้  ไม่รวมถึงการประชุมโดยวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยี  
ที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียง 

หมวด  ๓ 
เบ้ียประชุม 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งตามอัตรา
ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานตามระเบียบนี้   
ให้เบิกเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง  โดยไม่เกินเดือนละสี่คร้ัง  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกําหนดไว้
เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๑๒ กรรมการ  อนุกรรมการ  ผู้ทํางาน  เลขานุการ  ให้ได้ รับเบ้ียประชุมสําหรับ 
การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานนั้น  แล้วแต่กรณี  เพียงคร้ังเดียวในหนึ่งวัน 

ข้อ ๑๓ บุคคลภายนอกท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบให้เชิญเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ให้ได้รับเบ้ียประชุมเท่ากับกรรมการ  อนุกรรมการ  
หรือผู้ทํางาน 
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ข้อ ๑๔ กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ที่แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากสํานักงานไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาแล้วเห็นควรให้เบิกเบ้ียประชุมได้ 

กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ซ่ึงได้รับค่าสํานวนตามระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  หรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับ 
เบ้ียประชุมไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม 

ข้อ ๑๕ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการให้ได้ รับเ บ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามอัตรา 
ท้ายระเบียบนี้  โดยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมไม่เกินหนึ่งคน  และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิ 
ได้รับเบ้ียประชุมไม่เกิน  ๒  คน 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
จากสํานักงานไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม 

กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางานผู้ใดเป็นเลขานุการด้วย  ให้เบิกเบ้ียประชุมได้เพียง
ตําแหน่งเดียว 

ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการการเลือกตั้ งหรือกรรมการการเลือกตั้ งซึ่ งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม  เว้นแต่เป็น
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  ที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้แต่งตั้ง 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการ  หรือประธานอนุกรรมการ  หรือหัวหน้าคณะทํางาน 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ให้ผู้ซึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับ
ประธานในคณะนั้น 

ข้อ ๑๘ กรณีผู้ที่ได้รับแตง่ตั้งเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ทํางาน  ไม่อาจเข้าประชุมได้
และให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแต่งตั้งกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่อาจเข้าประชุมได้   
ผู้เข้าประชุมแทนซึ่งเป็นผู้มีอํานาจทําหน้าที่แทนตามกฎหมาย  จึงจะมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม 

(๒) การแต่งตั้งกรรมการโดยตําแหน่งหรือผู้แทน  ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่อาจเข้าประชุมได้
และได้แต่งตั้งผู้แทน  การแต่งตั้งผู้แทนต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร  จึงจะมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม 

(๓) การแต่งตั้งตัวบุคคล  รวมถึงแต่งตั้งตัวบุคคลพร้อมตําแหน่ง  ถ้าบุคคลน้ันมิได้เข้าประชุม  
ผู้เข้าประชุมแทนไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม 

(๔) การแต่งตั้งตัวบุคคลหรือผู้แทน  ถ้าบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่อาจเข้าประชุมได้
และได้แต่งตั้งผู้แทน  การแต่งตั้งผู้แทนนั้นจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร  จึงจะมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าประชุมแทนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ให้มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม
เพียงคนเดียวในการประชุมคร้ังนั้น 

หมวด  ๔ 
การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๑๙ หลักฐานการจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



ประธาน กรรมการ
เลขานุการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน อนุกรรมการ

เลขานุการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้า

คณะทํางาน
ผู้ทํางาน

เลขานุการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๗ (๑) ๖,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐  -  -  -  -  -  -

ข้อ ๗ (๒) ๓,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๑,๒๕๐  -  -  -  -  -  -

 - คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง  -  -  - ๓,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๑,๒๕๐  -  -  -

ข้อ ๗ (๓) ๒,๔๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐  -  -  -  -  -  -

ข้อ ๗ (๔)  -  -  - ๑,๘๐๐ ๑,๕๐๐ ๗๕๐  -  -  -

ข้อ ๗ (๕)  -  -  -  -  -  - ๑,๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐

ข้อ ๗ (๖) ๑,๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๘๐๐ ๔๐๐ ๘๐๐ ๖๐๐ ๓๐๐

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน

บัญชีอัตราเบี้ยประชุม

ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๗

อัตราเบี้ยประชุม (บาท)

ตามระเบียบ



ลําดับที่ ชื่อ ตําแหน่ง ผู้แทน หมายเลขโทรศัพท์ เบี้ยประชุม (บาท)

ผู้เข้าประชุม ผู้รับเงิน

เริ่มประชุมเวลา รวมเงิน

เลิกประชุมเวลา จํานวนเงิน (ตัวอักษร)
 
ลงชื่อ                                                     ผู้จดรายงานการประชุม ลงชื่อ                                           ผู้จ่ายเงิน

 

ครั้งที่  .............  เวลา ......................

วันที่   ...................................   สถานที่ประชุม .........................................

ลายมือชื่อ

แบบหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม

                                                  ส่วนงาน ...............................................................................                                                    

การประชุม               

เรื่อง ..............................................................................













































๙๔
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พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๘) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“การรักษาพยาบาล”  หมายความวา  การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแก 

ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ  เพื่อการรักษาโรค  การตรวจวินิจฉัย  การฟนฟูสมรรถภาพ

ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต  และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ  

และการปองกันโรคเพื่อประโยชนดานสาธารณสุข  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  แตไมรวมถึง

การเสริมความงาม  

“คารักษาพยาบาล”  หมายความวา  คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล  ดังตอไปนี้ 

(๑) คายา  คาเวชภัณฑ  คาอุปกรณทางการแพทย  คาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือ

สารทดแทน  คาน้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด  คาออกซิเจน  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกันที่ใชในการ

บําบัดรักษาโรค 

(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค  รวมทั้งคาซอมแซมอวัยวะเทียมและ

อุปกรณดังกลาว 

(๓) คาบริการทางการแพทย  คาบริการทางการพยาบาล  คาตรวจวินิจฉัยโรค  คาวิเคราะหโรค  

แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมแพทยพิเศษ  คาจางผูพยาบาลพิเศษ  คาธรรมเนียมพิเศษ  และคาบริการอื่น

ทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ 

(๔) คาตรวจครรภ  คาคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 

(๕) คาหองและคาอาหาร  ตลอดระยะเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 

(๖) คาใชจายเพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค 

(๗) คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 

(๘) คาใชจายอื่นที่จําเปนแกการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 



หนา   ๓ 
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“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลซึ่งเปนสวนราชการตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  องคการมหาชน

ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  กรุงเทพมหานคร  

สภากาชาดไทย  และองคการสงเคราะหทหารผานศึก  โรงพยาบาลประสานมิตร  และสถานพยาบาลอื่น

ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  

“สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความวา  สถานพยาบาลที่มีลักษณะการใหบริการเปน

โรงพยาบาล  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

“ผูมีสิทธิ”  หมายความวา 

(๑) ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณรายจาย

งบบุคลากรของกระทรวง  ทบวง  กรม  เวนแตขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซ่ึงอยูในระหวางรับการศึกษา

อบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา 

(๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย  

และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลไว 

(๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวย

บาํเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  และทหารกองหนุน 

มีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด 

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา  

(๑) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแลว 

แตเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ   

แตทั้งนี้  ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

(๒) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ  

(๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

มาตรา ๕ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเอง

และบุคคลในครอบครัวของตนตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ 



หนา   ๔ 
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เพื่อประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใหผูมีสิทธิมีหนาที่รายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตอสวนราชการเจาสังกัดพรอมทั้งรับรองความถูกตอง
ของขอมูล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๖ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพียง
คนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

ผูมีสิทธิผูใดมีบุตรเกินสามคน  และตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่ง
ตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร
เพิ่มข้ึนอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย  โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 

การนับลําดับบุตร  ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง  ทั้งนี้  ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการ
สมรสคร้ังใด  หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 

มาตรา ๗ ผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา  ๖  ยังไมถึงสามคน  ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน   
ใหผูมีสิทธิผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา   ๖  สําหรับบุตร 
คนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย  แตบุตรแฝดดังกลาวตองเปนบุตรซ่ึงเกิดจากคูสมรส  หรือเปนบุตรของตนเอง 
ในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ  ใหลด
จํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลือไมเกินสามคน  และหลังจากนั้นผูมีสิทธิจึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนไดตามมาตรา  ๖  วรรคสอง 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้   บทบัญญั ติที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผูมี สิทธิ   
ใหหมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘ ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ
บุคคลในครอบครัวของตน  ในกรณีดังตอไปนี้   

(๑) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  ทั้งประเภทผูปวยนอก
หรือผูปวยใน  

(๒) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด  ประเภทผูปวยใน 
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(๓) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มิใชสถานพยาบาลตาม  (๒)  

ประเภทผูปวยใน  เฉพาะกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  หรือมีความจําเปน

รีบดวน  ซ่ึงหากมิไดรับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิต  

(๔) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  

ประเภทผูปวยนอก  เปนคร้ังคราว  เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเปนตองสงตัว

ใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้

หรือไมก็ตาม 

การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใหจายเปนคารักษาพยาบาลโดยใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ประเภท  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  

และกอนที่การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง  ผูมีสิทธิไดพนสภาพความเปนขาราชการ  ลูกจางประจํา  

ลูกจางชาวตางประเทศ  ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ  หรือถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  

หรือบุคคลในครอบครัวพนสภาพความเปนบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิ

ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนส้ินสุดการรักษาพยาบาล

ในคราวนั้น 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นใหผูมีสิทธิ

เลือกวาจะใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้  หรือใชสิทธิรับ

เงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น  และหากเลือกใชสิทธิจากหนวยงานอื่นผูนั้นไมมีสิทธิตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้  การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด   

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจาก

หนวยงานอื่น  ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัว

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแตคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะสวนที่ขาดอยู 
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ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเปนผูอาศัยสิทธิของผูอื่นซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล

สําหรับบุคคลในครอบครัวจากหนวยงานอื่นในขณะเดียวกัน  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยซ่ึงใหความคุมครองในการรักษาพยาบาลแก 

ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว  หากสิทธิที่จะไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้น 

ตํ่ากวาคารักษาพยาบาลในคราวนั้น  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม

พระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู  แตตองไมเกินไปกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ

ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิด

เปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแลว  ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับนั้นตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู 

ในกรณีที่ไดมีการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปแลว  และปรากฏวาผูมีสิทธิ

หรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น 

ในภายหลัง  ใหผูมีสิทธิสงคืนเงินเทากับจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับดังกลาว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สถานพยาบาลไมมียา  เลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน  

น้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด  ออกซิเจน  อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคจําหนาย  

หรือไมอาจใหการตรวจทางหองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยแกผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได  

เมื่อแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแหงนั้นลงลายมือชื่อรับรอง 

ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว  ใหผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซ้ือ  หรือรับการตรวจทาง

หองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยจากสถานที่อื่นซ่ึงอยูในประเทศไทยและนํามาเบิกเงินคารักษาพยาบาลได  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

มาตรา ๑๔ ในการเบิกเงินคารักษาพยาบาล  ผูมีสิทธิอาจนําหลักฐานการรับเงินที่สถานพยาบาล

ซ่ึงตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาลออกใหมาย่ืนตอสวนราชการเจาสังกัด  หรืออาจให
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สถานพยาบาลนั้นเบิกเงินคารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจายตรงก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือสถานพยาบาลตามมาตรา  ๑๔  เบิกเงินคารักษาพยาบาล

โดยไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือเกินสิทธิที่จะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิหรือ

สถานพยาบาลนั้นสงคืนเงินที่ไดรับไปจากกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

เมื่อปรากฏวาสถานพยาบาลใดมีพฤติการณในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินคารักษาพยาบาล  

ใหกระทรวงการคลังเรียกคืนเงินคารักษาพยาบาลและระงับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในระบบ 

การเบิกจายตรงกับสถานพยาบาลนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ขาราชการไปมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ  หลักเกณฑและ

อัตราของเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการดังกลาว  รวมทั้งคูสมรสและบุตรซ่ึงไป

อยูในตางประเทศกับขาราชการผูนั้นขณะที่อยูในตางประเทศ  ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงานในตางประเทศ  หรือเดินทางไป

ปฏิบัติราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู 

ในตางประเทศ  ตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และที่แกไขเพิ่มเติมซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  

ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้จนกวาจะมีระเบียบ

หรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  เพ่ือใหสอดคลองกับการใหบริการทางการแพทยและระบบ 

ประกันสุขภาพอ่ืน  และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ  โดยขยายสิทธิไดรับเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนใหกวางขึ้น 

และกําหนดใหการเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรคเปนการรักษาพยาบาลดวย  รวมทั้งกําหนดใหมีการนํา

ระบบการเบิกจายตรงมาใชกับการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  อันเปนการลดขั้นตอน 

การดําเนินการ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายของรัฐ  และอํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย   

พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

“(๓)  การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน  

เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน” 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงสิทธิในการรับ 

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนของผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือ 

บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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