
ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสํ าหรับขาราชการ
ซ่ึงมีตํ าแหนงหนาท่ีประจํ าอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2534

------------------

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจาย
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลส ําหรับขาราชการซ่ึงมีตํ าแหนงหนาท่ีประจํ าอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2514 ให
เหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 12 ตรี  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2534  กระทรวงการคลังจึง
กํ าหนดระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลส ําหรับขาราชการซึ่งมี
ตํ าแหนงหนาท่ีประจํ าอยูในตางประเทศไวดังตอไปน้ี

ขอ 1.  ระเบียบนี ้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ส ําหรับขาราชการซ่ึงมีตํ าแหนงหนาท่ีประจํ าอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2534”

ขอ 2.  ระเบียบนี ้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่ 9  ธันวาคม  2534  เปนตนไป
ขอ 3.  บรรดาคํ าสั่ง  หรือระเบียบอ่ืนใดในสวนท่ีกํ าหนดไวแลวในระเบียบนี ้หรือซ่ึงขัดหรือแยง

กับระเบียบนี ้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.  ในระเบียบนี้
“ส ํานักงาน”  หมายความวา  หนวยงานสังกัดสวนราชการที่ประจํ าอยูในตางประเทศ
“คารักษาพยาบาล”  หมายความวา  เงินที่สถานพยาบาลในตางประเทศเรียกเก็บในการรักษา

พยาบาลดังนี้
(1)!คายา  คาเลือดและสวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน  คานํ ้ายาหรืออาหารทางเสนเลือด

คาออกซิเจน  และอื่น ๆ  ท ํานองเดียวกันเฉพาะที่ใชในการบํ าบัดรักษาโรค
(2)!คาอวัยวะเทียม  และอุปกรณในการบ ําบัดรักษาโรค
(3)!คาบริการทางการแพทย  คาตรวจ  คาวิเคราะหโรค  แตไมรวมถึงคาจางพยาบาลพิเศษ

คาธรรมเนียมพิเศษ  และคาบริการอื่นท ํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ
(4)!คาหองและคาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล
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“สถานพยาบาลในตางประเทศ”  หมายความวา  สถานบริการตรวจและรักษาโรคอันเน่ืองจากการ
เจ็บปวยโดยแพทยแผนปจจุบันท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของประเทศที่สถาน
พยาบาลนั้นตั้งอยู  และใหหมายความรวมถึงสถานที่จ ําหนวยยาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับของประเทศนั้น  ซึ่งจํ าหนายใหแกผูปวยตามใบสั่งแพทยรักษา

“บุตร”  หมายความวา  บุตรชอบดวยกฎหมายซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแลวแต
เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  ซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา  ซึ่ง
เปน
ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  แตท้ังน้ี ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม  หรือบุตรซ่ึงยกใหเปนบุตร
บุญธรรมของบุคคลอ่ืนแลว

ขอ 5.  ขาราชการซึ่งมีตํ าแหนงหนาท่ีประจํ าอยูในตางประเทศ เปนผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล
ส ําหรับตนเอง คูสมรสและบุตรที่พ ํานักอยูดวย

ส ําหรับบุคคลในครอบครัวซึ่งอยูในราชอาณาจักร  ใหเบิกคารักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523

ขอ 6.  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามขอ 5  มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษา
พยาบาลส ําหรับบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

การนับล ําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม  ใหนับเรียงล ําดับการเกิดกอนหลัง  ทั้งนี้ ไมวาเปนบุตรท่ี
เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํ านาจปกครองของตนหรือไม

ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูใดมีบุตรเกินสามคนและตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดใน
จํ านวนสามคนตามวรรคหน่ึงน้ันตายลงกอนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลส ําหรับบุตรเพ่ิมข้ึนอีกเทาจํ านวนบุตรท่ีตายน้ัน โดยใหนับบุตรที่อยูในล ําดับถัดไปกอน

ขอ 7.  ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูใดยังไมมีบุตร หรือมีบุตรท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามขอ 6  ยังไมถึงสามคน  ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งท ําใหมีจํ านวนบุตรเกินสามคน
ให
ผูมีสิทธินั้นมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามขอ 6  ส ําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย  แต
บุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซ่ึงเกิดจากคูสมรส  หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีท่ีหญิงเปนผูใชสิทธิ
เบิกเงินคารักษาพยาบาล

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลดังกลาวตามวรรค
หน่ึง  ตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ใหลดจ ํานวนบุตรที่ไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลลงจนกวา
จํ านวนบุตรที่ไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเหลือไมเกินสามคน  และหลังจากนั้นผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลดังกลาว  จึงจะมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไดตามขอ 6
วรรคสาม

การนับล ําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย  ในกรณีที่ไมอาจทราบล ําดับการเกิดกอนหลังของบุตร
แฝดไดโดยแนชัด  ใหนับล ําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังก ําหนด
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ขอ 8.  ยกเวนกรณีตามขอ 10  คารักษาพยาบาลในการเจ็บปวยของขาราชการ คูสมรสและบุตรรวม
กันในเดือนหน่ึง  ถาเปนเงินไมเกนิรอยละหาของเงินเพ่ิมพิเศษประจํ าตํ าแหนงของขาราชการซ่ึงมีตํ าแหนง
หนาท่ีประจํ าอยูในตางประเทศรายเดือน (รวมของคูสมรสและบุตร) ใหขาราชการเปนผูจายเอง  แตถาเกิน
ใหเบิกจายสวนที่เกินจากทางราชการ

ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลในตางประเทศ  ซึ่งมิใชผูด ํารงตํ าแหนงหนาท่ี
เอกอัครราชทูตประจํ าในตางประเทศ และคูสมรสที่อยูรวมดวยประเภทผูปวยภายใน  หากพักหองพิเศษ
เตียงเดียว ใหหักรอยละยี่สิบของจ ํานวนเงินคาหองและคาอาหารท่ีจายจริงกอน  แลัวจึงน ําจํ านวนเงินท่ี
เหลือไปรวมคํ านวณเปนคารักษาพยาบาล

การค ํานวณคารักษาพยาบาลของผูมีสิทธ ิใหคิดจากวันเขารับการรักษาพยาบาล โดยตัดจายเปนราย
เดือนตามปปฏิทิน

ขอ 9.  คายาที่อยูในขายไดรับความชวยเหลือ  ตองเปนยารักษาโรคโดยแท ไมใชยาประเภท
ประเทืองผิว  ยาบํ ารุงทุกชนิด  ยาสระผม  ครีม  ยาสีฟน  เคร่ืองสํ าอาง  เคร่ืองอาหารกระปอง  เชน ซุป
โอวัลติน และจ ําพวกที่คลายคลึงกัน  ทั้งนี ้ไมวาจะตองใชตามค ําสั่งแพทยหรือไมก็ตาม

เคร่ืองใชในการรักษาพยาบาล  เชน  แกวลางตา  แกวตวงยา  หมอสวน  หมอน่ึง  และเคร่ืองมือ
แพทยตาง ๆ แมจะตองใชตามค ําแนะนํ าของแพทยก็ตามไมอยูในขายที่จะเบิกจากเงินงบประมาณรายจาย
หรือเงินอ่ืนของทางราชการ

คาใชจายในการตรวจตา เพ่ือทํ าแวนตา หรือเลนสสัมผัส คาแวนตา หรือคาเลนสสัมผัส  ไมอยู
ในขายไดรับความชวยเหลือ

ขอ 10.  คาใชจายในการรักษาฟน  รวมท้ังคาบริการของแพทย และคายา  ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาท ําฟน
ที่มิใชเพื่อการรักษาฟน  ใหเบิกไดคร่ึงหน่ึงของจํ านวนท่ีจายจริง

ขอ 11.  ยกเวนกรณีตามขอ 10  การเจ็บปวยซึ่งหาที่รักษาในตางประเทศที่ตั้งส ํานักงานไมได หรือ
แพทยในประเทศที่ตั้งส ํานักงานไมรับรักษา  ใหเดินทางไปรักษาในประเทศที่ใกลเคียงกับประเทศที่ตั้ง
ส ํานักงานได  โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาส ํานักงานกอน  หากมีเหตุผลความจ ําเปนที่ตองเดินทางไปรักษา
พยาบาลในประเทศอื่น รวมทั้งประเทศไทย  ในกรณีที่มิใชเปนประเทศใกลเคียงใหแสดงเหตุผลความจํ า
เปนน้ัน และใหหัวหนาสวนราชการเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ

คาพาหนะเดินทางในการไปรับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง  ใหเบิกไดเทาที่จายจริง  ไมเกิน
หลักเกณฑที่กํ าหนดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยอนุโลม

คาใชจายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลกรณีนี ้ ใหรายงานกรมบัญชีกลางทราบตามแบบที่
กํ าหนด

ขอ 12.  ใหหัวหนาส ํานักงานเปนผูอนุมัติการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการประจํ า
ส ํานักงานนั้นไมเกินคนละสามหมื่นบาทตอเดือน  หากเกินตองใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
เปนผูอนุมัติ
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ขอ 13.  การเบิกจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ใหสวนราชการผูเบิกวางฎีกาเบิกเงินงบ
ประมาณ จากหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  และเขียนหลังฎีกาในชองประเภทวา “เงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลของขาราชการซึ่งมีตํ าแหนงหนาท่ีประจํ าอยูในตางประเทศ”

ขอ 14.  แบบพิมพ เอกสาร ขั้นตอนและรายละเอียดประกอบการเบิกจายคารักษาพยาบาล  ใหเปน
ไปตามที่กรมบัญชีกลางก ําหนด

ขอ 15.  การยื่นใบเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตอผูบังคับบัญชา  ใหกระท ําภายในระยะเวลา
หนึ่งป  นับถัดจากวันหรือเดือนที่เขารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่กํ าหนดในขอ 8  หรือขอ 10  แลวแต
กรณี  หากพนก ําหนดเวลาดังกลาว  ใหถือวาหมดสิทธิในการขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลในการ
รักษาพยาบาลในครั้งนั้น

ขอ 16.  ในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี ้ ใหขอทํ าความตกลงกับกระทรวง
การคลัง

ขอ 17.  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบน้ี

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  มกราคม  พ.ศ. 2535

(ลงชื่อ)                    สุธ ี สิงหเสนห
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง


