พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๒๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘
เป็ นปี ที่ ๔๐ ในรัชการปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติกาํ หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๑๘ จึง
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรี ยกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “สถานพยาบาลเอกชน” ในมาตรา ๔ แห่ งพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
เกินกว่ายีส่ ิ บห้าเตียง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ต้งั หรื อดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ผูท้ ี่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูป้ ่ วยภายใน ให้เบิก
ค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้
(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าห้องและ
ค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผูท้ ี่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ

(ข) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่ งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง แต่จะต้อง
ไม่เกินสามพันบาทสําหรับระยะเวลาภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และในกรณี ที่
เข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิ บวัน ให้เบิกได้ครึ่ งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง แต่จะต้องไม่เกินวันละ
หนึ่งร้อยบาท
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี ที่มีอุบตั ิเหตุ หรื อมีความจําเป็ นรี บด่วน ซึ่งหากผูป้ ่ วยมิได้รับการรักษาพยาบาลใน
ทันทีทนั ใดอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิตของผูป้ ่ วนนั้นได้ ถ้าได้รับการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยภายในจาก
สถานพยาบาลอื่น ซึ่งมิใช้สถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม (ก)
หรื อ (ข) ได้”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่สถานพยาบาลตามมาตรา ๑๑ ไม่มียา เลือด และส่ วนประกอบของเลือดหรื อ
สารทดแทน นํ้ายาหรื ออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค
จําหน่าย หรื อไม่สามารถให้การตรวจทางห้องทดลอง หรื อเอ๊กซ์เรย์แก่ผเู ้ ข้ารับการรักษาพยาบาลได้ เมื่อ
แพทย์ผตู ้ รวจหรื อหัวหน้าสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่ งนั้นลงลายมือชื่อรับรองตามแบบที่กระทรวง
การคลังกําหนดแล้ว ก็ให้ผเู ้ ข้ารับการรักษาพยาบาลซื้อ หรื อรับการตรวจทางห้องทดลอง หรื อเอ๊กซ์เรย์จาก
สถานที่อื่นซึ่งอยูใ่ นประเทศไทยแล้วนํามาเบิกได้ตามมาตรา ๑๑”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา ๑๒ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓
“มาตรา ๑๒ ทวิ เมื่อปรากฏว่าสถานพยาบาลของเอกชนใดมีพฤติการณ์ในทางทุจริ ตร่ วมกับผูม้ ีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรื อบุคคลในครอบครัวของผูน้ ้ นั ในเรื่ องการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้กระทรวงการคลังมีอาํ นาจแจ้งชื่อสถานพยาบาลของเอกชนดังกล่าวให้
กระทรวง ทบวง กรมทราบ เพื่อมิให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นอีกต่อไป เว้น
แต่จะเป็ นกรณี ตามข้อยกเว้นของมาตรา ๑๑ (๒)
การแจ้งชื่อสถานพยาบาลของเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลเมื่อพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มี
การแจ้ง
การแจ้งชื่อสถานพยาบาลของเอกชนตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิของผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิ
การเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง หรื อบุคคลในครอบครัวในการเข้ารับ
การรับการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยภายในจากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นที่มีอยูก่ ่อนวันที่การแจ้งมีผล
โดยยได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องกันจนถึงวันที่การแจ้งมีผล”
มาตรา ๗ ในท้องที่อาํ เภอหรื อเขตใดไม่มีสถานพยาบาลของเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ผูม้ ีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรื อบุคคลในครอบครัวของผูน้ ้ นั ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผูป้ ่ วยภายในจากสถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนเกินสิ บเตียงแต่ไม่เกินยีส่ ิ บห้าเตียง ซึ่ง

ได้รับอนุญาตให้ต้ งั หรื อดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อยูก่ ่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาํ หนดไว้ในมาตรา ๑๑ (๒) แห่ งพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ได้ ทั้งนี้
เว้นแต่
(๑) กรณี ที่ทอ้ งที่อาํ เภอหรื อเขตนั้นไม่มีสถานพยาบาลเช่นว่านั้นอีก ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรื อบุคคลภายในครอบครัวของผูน้ ้ นั ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ประเภทผูป้ ่ วยภาย
ในจากสถานพยาบาลของเอกชนอื่น ซึ่งได้รับอนุญาตให้ต้ งั หรื อดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยา
บาลอยูก่ ่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงั คับให้เบิกค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กาํ หนดไว้ในมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
๒๕๒๓ ซึ่งได้แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ได้
(๒) ในกรณี ที่มีอุบตั ิเหตุ หรื อมีความจําเป็ นรี บด่วน ซึ่งหากผูป้ ่ วยมิได้รับการรักษาพยาบาลใน
ถ้าได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยภายในจาก
ทันทีทนั ใดอาจเป็ นอันตรายต่อชีวิตของผูน้ ้ นั ได้
สถานพยาบาลของเอกชนอื่น ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาํ หนดไว้ในมาตรา ๑๑ (๒)
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎีกานี้ได้
ให้นาํ มาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
๒๕๒๓ และมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๒ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ มาใช้บงั คับแก่สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม
ในท้องที่อาํ เภอหรื อเขตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีการจัดตั้งสถานพยาบาลของเอกชนพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ไม่
เป็ นการตัดสิ ทธิของผูม้ ีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรื อ
บุคคลในครอบครัวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยภายในจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่มี
อยูก่ ่อนวันที่มีการจัดตั้งสถานพยาบาลของเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยา
บาล พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งได้แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้โดยได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องกันจนถึง
วันที่มีการจัดตั้งสถานพยาบาลนั้น
มาตรา ๘ สิ ทธิของผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาล
สําหรับตนเองหรื อบุคคลในครอบครัว ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยภายในจากสถานพยา
บาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งมิใช่
สถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่งได้
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ที่มีอยูก่ ่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงั คับ โดยได้รับการรักษาพยา
บาลต่อเนื่องกันจนถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บงั คับ ให้เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป.ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

