
หลักเกณฑ์ได้ลดหย่อนค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ (ตามระเบียบกระทรวงฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสม. ทกุคน 
ไดร้บัการยกเวน้คา่หอ้งพิเศษ
และอาหารพิเศษ 100% 

 

บพุการ ี                    

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

บตุรธิดา                    

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

สามี/ภรรยา                   

โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
บคุคล                             

ในครอบครวั                   

อสม. 

ไดร้บัการชว่ยเหลอืรอ้ยละ 50 

ของอตัราทีก่  าหนด 

ไดร้บัการชว่ยเหลอืรอ้ยละ 50 

ของอตัราทีก่  าหนด 

-ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ(อายไุมเ่กิน20ปีบรบิรูณ ์

-บคุคลที่ศาลสั่งใหเ้ป็นคนไรค้วามสามารถ 

-บคุคลที่ศาลสั่งใหเ้ปน้คนเสมือนไร้

ความสามารถ 

ไดร้บัการชว่ยเหลอืรอ้ยละ 50 

ของอตัราทีก่  าหนด 

ข้อยกเวน้บุคคลในครอบครัว 

1. บตุรบญุธรรม บิดามารดาบญุธรรม และสามีภรยิาที่ไมไ่ดจ้ดทะเบียน จะไมไ่ด้

รบัการชว่ยเหลอื ตามระเบยีบนี ้

2. ผูเ้ยาวท์ี่อายยุงัไมถ่ึง 20 ปี แตไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสแลว้ ถือวา่บรรลนุิติภาวะ

โดยการสมรส จึงไมไ่ดร้บัการชว่ยเหลอื ตามระเบียบนี ้

 

ระเบียบข้อ 9/1 ฉบับ8 ปี 62 

ระเบียบฯนิยามข้อ 9/1 วรรค 2  ปี2562 



รวม 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๓  
                   

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการ

รักษาพยาบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการ

รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓” 

ข้อ ๒  ระเบียนนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดอ่ืนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า เงินที่หน่วยบริการเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้ 
(๑) ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ ายาหรืออาหารทางเส้น

เลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน ที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค 
(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม 
(๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอ่ืนท านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 
(๔) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดให้เบิกได้ตามกฎหมายว่าด้วย

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และให้หมายความรวมถึงค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้า
รักษาพยาบาล ยกเว้น ค่าอาหารพิเศษและค่าห้องพิเศษ 

“หน่วยบริการ” หมายความว่า 
(๑) โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนแต่ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน 
(๒) หน่วยงานอ่ืนใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งด าเนินการเพ่ือการสาธารณสุขที่เป็น

สถานอ านวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
“การสาธารณสุข” หมายความว่า การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การ

รักษาพยาบาล การควบคุมปูองกันและก าจัดโรค การศึกษาวิจัยค้นคว้า การชันสูตรและการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุขตลอดจนการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล่าว 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า 
(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้

ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดา ซึ่ งเป็นผู้มีสิทธิ



ได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้แต่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็น
บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว 

(๒) คู่สมรสของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
(๓) บิดาหรือมารดาของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้  

ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลมี ๔ ประเภทได้แก่บุคคลและตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ 

 ข้อ ๖ ประเภท ก ใหหนวยบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา แตถ้าอยูห้องพิเศษใหเรียก
เกบ็คาห้องพิเศษ และคาอาหารพิเศษเพียงร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่ก าหนดไว  

ผูมีสิทธิตามประเภท ก ซึ่งได รับการชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยไดแก บุคคล 
ดังตอไปนี้  

(๑) ผูไดรับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป  
(๒) ทหาร และเจ้าหน้าที่ผู ซึ่งไปรวมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี หรือไปท าการ

รบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม  
(๓) อาสาสมัครมาลาเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข  
(๔) ชางสุขภัณฑหมูบ้านตามโครงการของกรมอนามัย  
(๕) ผูบริจาคเงิน ที่ดิน หรือทรัพยสินอ่ืนใดใหกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งค านวณเปนเงิน 

แล้วไมนอ้ยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถ้วน)  
(๖) ผูบริหารโรงเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม ควบคูกับวิชาสามัญ 

หรือวิชาชีพ ในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา 
และภูเกต็  

(๗) กรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ผูมีสิทธิ
ประเภท ก ซึ่งไดร้บัการชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคล ดังตอไปนี้  

(๑) ผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  
(๒) ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน  
(๓) ทหาร และเจ้าหน้าที่ซึ่งไดรับบาดเจ็บจากการปราบปรามผูกอการร้าย  
(๔) บุคคลผูได รับบาดเจ็บจากการชวยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามผูกระท าผิด  
(๕) บุคคลผูถูกโจรท าร้ายรางกาย  
(๖) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย วาได 

บริจาคโลหิตตั้งแต ๒๔ ครั้งข้ึนไป  
(๗) หมออาสาหมูบ้านตามโครงการของกระทรวงกลาโหม  
(๘) ผูบริจาคเงิน ที่ดิน หรือทรัพยสินอ่ืนใดใหกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งค านวณเปนเงินแล้ว 

ไมน้อยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถว้น)  
(๙) พระภิกษุ และสามเณร 
(๑๐) อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น1 

                                                           
1

 ยกเลิกความข้อ 6 ระเบียบฯปี43 และให้ใช้ความ ในระเบียบฯปี 53 แทน * เปลี่ยนวรรคสาม เป็น (7) ของวรรคสอง และเพิ่ม(9)-(10)ใน
วรรคดงักลา่วด้วย ((9)พระภิกษุ และสามเณร/(10)อิหมา่ม คอเตบ็ บิหลัน่) 



ข้อ ๗  ประเภท ข. ให้หน่วยบริการช่วยเหลือโดยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพียงร้อยละ ๕๐ 
ของอัตราที่ก าหนดไว้ แต่ถ้าอยู่ห้องพิเศษให้เรียกเก็บค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษเพียงร้อยละ ๕๐ ของ
อัตราที่ก าหนดไว้ 

ผู้มีสิทธิตามประเภท ข. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเฉพาะตัว ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทยว่าได้

บริจาคโลหิตตั้ง ๑๘ ครั้งข้ึนไป 
(๒) อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
ข้อ ๘ ประเภท ค. ให้หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ โดยให้

เรียกเก็บตามอัตราที่ก าหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิอันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกิน ให้เรียก
เก็บเพียงร้อยละ ๕๐ ส าหรับผู้ไม่มีสิทธิดังกล่าว ให้หน่วยบริการช่วยเหลือโดยเรียกเก็บ เพียงร้อยละ ๕๐ ของ
อัตราที่ก าหนดไว้  

ผู้มีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย ได้แก่บุคคล 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ข้าราชการประจ า  
(๒) ข้าราชการบ านาญ  
(๓) ลูกจ้างประจ า  
(๔) พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
(๕) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  
(๖) ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานสังกัดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
(๗) สมาชิกวุฒิสภา  
(๘) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(๙) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
(๑๐) สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๑๑) สมาชิกสภาเทศบาล  
(๑๒) สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
(๑๓) สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  
(๑๔) สมาชิกสภากาชาด  
(๑๕) สมาชิกเหล่ากาชาด  
(๑๖) พนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๑๗) พนักงานส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(๑๘) พนักงานองค์การเภสัชกรรม  
(๑๙) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(๒๐) ก านัน  
(๒๑) ผู้ใหญ่บ้าน  
(๒๒) แพทย์ประจ าต าบล  
(๒๓) สารวัตรก านัน  
(๒๔) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
(๒๕) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  



ผู้มีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเฉพาะตัว ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย  
(๒) สมาชิกไทยอาสาปูองกันชาติ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสา 

ปูองกันชาติ2 

(3) ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุซึ่งได้รับบ าเหน็จรายเดือน3 

 ข้อ ๘ ทวิ  ส าหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานมาแล้วตั้งแต่สิบปีขึ้น
ไป หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและระดับชาติ ให้หน่วยบริการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร
พิเศษ โดยให้เป็นสิทธิช่วยเหลอืเฉพาะตัว4  

ข้อ ๙  ประเภท ง. ให้หน่วยงานบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ 
โดยให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ ๗๕ ของอัตราที่ก าหนดไว้ 

ผู้มีสิทธิประเภท ง. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยได้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมาชิกคุรุสภา 

ผู้มีสิทธิตามประเภท ง. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเฉพาะตัว ได้แก่บุคคลต่อไปนี้ 
(๑) ลูกเสือชาวบ้าน  

ข้อ 9/1 ประเภท จ. ให้หน่วยบริการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ทั้งนี้  
หากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลก่อน ส่วนที่เกินให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บ โดยให้เป็นสิทธิช่วยเหลือเฉพาะตัวของ
บุคคลดังกล่าว    

ผู้มีสิทธิตามประเภท จ. ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ให้หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษให้แก่บุคคลในครอบครัว
ของผู้มีสิทธิตามวรรคสอง โดยให้ได้เรียกเก็บร้อยละ 50 ของอัตราที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลให้เรียกเก็บค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลก่อน 
ส่วนที่เกินให้เรียกเก็บร้อยละ 505 

                                                           
2

 ยกเลิกความข้อ 8 ระเบียบฯ (ฉบบั1) ปี43 และให้ใช้ความ ในระเบียบฯ(ฉบบั2)ปี 47 แทน * เพิ่มข้อ19 อสม. 
   ยกเลิกความข้อ 6 ระเบียบฯ (ฉบบั1) ปี43และ (ฉบบั2) ปี47 และให้ใช้ความ ในระเบียบฯ (ฉบบั3)ปี 50 แทน * เพิ่มข้อ20-24                                                                                                     
(20.ก านนั/21.ผู้ใหญ่บ้าน/22.แพทย์ประจ าต าบล/23.สารวตัรก านนั/24.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
   ยกเลิกความข้อ 6 ระเบียบฯ(ฉบบั1)ปี43/(ฉบบั2) ปี47/(ฉบบั3)ปี 50 และให้ใช้ความ ในระเบียบฯ(ฉบบั6)ปี 58 แทน 
3

 ยกเลิกความข้อ 8 ระเบียบฯ พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี6) พ.ศ.2558 และให้ใช้ความ ในระเบียบฯ(ฉบบั7)ปี 62 แทน (เพิ่มข้อ 8 วรรค 3 (3)) 
4

 ให้เพิ่มความดงัตอ่ไปนี ้เป็นข้อ 8 ทวิ ระเบียบฯ (ฉบบั4) ปี50 
5

   ยกเลิกความข้อ 8 ทว ิระเบียบฯ พ.ศ.2543 (ฉบบัท่ี4) ปี2550 และให้ใช้ความ ในระเบียบฯ(ฉบบั8)ปี 62 แทน  (เพิ่มข้อ 9/1 ) 



ข้อ ๑๐  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ที่มาขอรับบริการ ต้องแสดงบัตรประจ าตัว 
และหรือหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานต่อหน่วยบริการก่อนหรือในขณะขอเข้า
รับบริการ  

ข้อ ๑๑  ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือใน
การรกัษาพยาบาลทุกประเภท ส าหรับกรณีผู้ปุวยหรือผู้น าส่งผู้ปุวยที่ยังไม่อาจแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ได้
และมีความจ าเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องเข้ารับการรักษา ให้ผู้นั้นน าหลักฐานมาแสดงในวันรุ่งขึ้นหรือภายในเวลา
อันเร็ววันได้ 

ข้อ ๑๒ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรที่จะให้มีการลดหย่อน หรือไม่เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการอ่ืน ๆ จากผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้หรือจากบุคคลอ่ืนใด ให้ผู้อ านวยการหรือ
หัวหน้าหน่วยบริการพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้ าหน่วยบริการจะ
มอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่ง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบหมายเป็นส าคัญ  

ข้อ ๑๓  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้
ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กร  ทัพพะรังสี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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