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ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ 

วาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2537 

-------------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2537” 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2526 

(2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 

(3) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 

(4) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา เงินที่สถานบริการการสาธารณสุขเรียกเก็บใน
การรักษาพยาบาล ดังนี้ 
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(1) คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน คาน้ํายา หรือ
อาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษาโรค 

(2) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซม 
(3) คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจางพยาบาล

พิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ 
(4) คาตรวจสุขภาพประจําปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกไดตาม

กฎหมายวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และใหหมายความรวมถึงคาหองและ
คาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษา ยกเวนคาอาหารพิเศษ และคาหองพิเศษ  

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา  
(1) บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลว แต

เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือ
มารดาซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ แตทั้งนี้ไมรวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแลว 

(2) คูสมรสของผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
(3) บิดาหรือมารดาของผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในการรักษาพยาบาลตาม

ระเบียบนี้ 
“สถานบริการการสาธารณสุข” หมายความวา หนวยบริการตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและให
หมายความรวมถึงสถานบริการการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดดวย 
 ขอ 5. ผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือในการรักษาพยาบาลมี 4 ประเภท ไดแก บุคคล 
และตามหลักเกณฑของเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 6, ขอ 7, ขอ 8 และ ขอ 9  
 ขอ 6. ประเภท ก. ใหสถานบริการการสาธารณสุขรักษาสุขภาพโดยไมคิดมูลคา แตถา
อยูหองพิเศษใหเรียกเก็บคาหองพิเศษเพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไว 
  ผูมีสิทธิตามประเภท ก. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย 
ไดแกบุคคล ดังตอไปนี้ 

(1) ผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 
(2) ผูไดรับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 
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(3) ทหารผานศึกนอกประจําการชั้น 1 
(4) ทหารและเจาหนาที่ผูซ่ึงไปรวมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี หรือ

ไปทําการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม 
(5) กรรมการอิสลามประจําจังหวัดและกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
(6) กํานัน 
(7) สารวัตรกํานัน 
(8) ผูใหญบาน 
(9) ผูชวยผูใหญบาน 
(10) แพทยประจําตําบล 
(11) อาสาสมัครมาลาเรียตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข 
(12) ผู ส่ือขาวสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานตาม

โครงการของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครและอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการ
ของกรุงเทพมหานคร 

(13) ชางสุขภัณฑหมูบานตามโครงการของกรมอนามัย 
(14) ผูบริจาคเงิน ที่ดิน หรือทรัพยสินอื่นใดใหกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง

คํานวณเปนเงินแลวไมนอยกวา 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 
(15) ผูบริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคูกับ

วิชาสามัญ หรือวิชาชีพในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช 
ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต  

 ผูมี สิทธิตามประเภท  ก . ซ่ึงได รับความชวยเหลือเฉพาะตัว  ไดแกบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(1) ผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 
(2) ผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน 
(3) พระภิกษุและสามเณร 
(4) ทหารและเจาหนาที่ซ่ึงไดรับบาดเจ็บจากการปราบปรามผูกระทําผิด 
(5) บุคคลผูไดรับบาดเจ็บจากการชวยเหลือเจาหนาที่ในการปราบปรามผูกระทําผิด 
(6) บุคคลผูถูกโจรทํารายรางกาย 
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(7) อิหมาม คอเต็บ บิหล่ัน 
(8) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย

วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 24 คร้ังขึ้นไป 
(9) หมออาสาหมูบานตามโครงการของกระทรวงกระทรวงกลาโหม 
(10) ผูบริจาคเงิน ที่ดินหรือทรัพยสินอื่นใดใหกับกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงคํานวณ

เปนเงินแลวไมนอยกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
 ขอ 7. ประเภท ข. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือโดยเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
เพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไว แตถาอยูหองพิเศษใหเรียกเก็บคาหองพิเศษและคาอาหาร
พิเศษเพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไวดวย 

ผูมีสิทธิตามประเภท ข. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัวไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยซึ่งมีหนังสือรับรอง จากสภากาชาดไทย 

วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 18 คร้ังขึ้นไป 
(2) อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
ขอ 8. ประเภท ค. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษ

และคาอาหารพิเศษ โดยใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไว แตตองไมเกินสิทธิอันพึงเบิกไดจาก
หนวยงานตนสังกัดกอน สวนที่เกินสิทธิใหเรียกเก็บเพียงรอยละ 50 สําหรับผูไมมีสิทธิดังกลาว     
ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือโดยเรียกเก็บเพียงรอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดไว 

ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย 
ไดแกบุคคลตอไปนี้ 

(1) ขาราชการประจํา 
(2) ขาราชการบํานาญ 
(3) ลูกจางประจํา 
(4) สมาชิกวุฒิสภา 
(5) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(6) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(7) สมาชิกสภาจังหวัด 
(8) สมาชิกสภาเทศบาล 
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(9) สมาชิกเมืองพัทยา 
(10) กรรมการสภาตําบล 
(11) กรรมการสุขาภิบาล 
(12) สมาชิกสภากาชาด 
(13) สมาชิกเหลากาชาด 
(14) พนักงานเทศบาล 
(15) พนักงานสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
(16) กรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
(17) พนักงานองคการเภสัชกรรม 
(18) ทหารผานศึกนอกประจําการชั้นที่ 2  
(19) ครูประชาบาลและครูเทศบาล 
ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซ่ึงมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย 

วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต 7 คร้ังขึ้นไป 
(2) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ซ่ึงจัดตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี           

วาดวยไทยอาสาปองกันชาติ 
 ขอ 9. ประเภท ง. ใหสถานบริการการสาธารณสุขชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษและ
คาอาหารพิเศษโดยใหเรียกเก็บเพียงรอยละ 75 ของอัตราที่กําหนดไว 

ผูมีสิทธิตามประเภท ง. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวย
ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) สมาชิกคุรุสภา 
(2) ทหารผานศึกนอกประจําการชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4  
ผูมีสิทธิตามประเภท ง. ซ่ึงไดรับความชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลตอไปนี้ 
(1) ลูกเสือชาวบาน 

 ขอ 10. ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบนี้ที่มาขอรับการบริการ ตองแสดง              
บัตรประจําตัวและหรือหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาแกเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานตอสถานบริการ       
การสาธารณสุขกอนหรือในขณะขอเขารับบริการ 
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 ขอ 11. ใหเจาหนาที่ของสถานบริการการสาธารณสุขใหความอนุเคราะหแกผูมีสิทธิ
ไดรับชวยเหลือในการรักษาพยาบาลทุกประเภทสําหรับกรณีผูปวยหรือผูนําสงผูปวยที่ยังไมอาจ
แสดงหลักฐานตอเจาหนาที่ไดและมีความจําเปนอันรีบดวนที่จะตองเขารับการรักษา ใหผูนั้นนํา
หลักฐานแสดงในวันรุงขึ้นหรือภายในเวลาอันเร็ววันได 
 ขอ 12. ในกรณีที่มี เหตุผลสมควรที่จะใหมีการลดหยอน  หรือไม เ รียกเก็บเงิน                   
คารักษาพยาบาลและคาบริการอื่น ๆ จากผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบนี้ หรือจากบุคคล
อ่ืนใดใหผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานบริการการสาธารณสุขพิจารณาอนุญาตเปนการเฉพาะราย 
ทั้งนี้ ผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานบริการการสาธารณสุขที่จะมอบหมายเปนหนังสือใหผูดํารง
ตําแหนงใด เปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได โดยใหคํานึงระดับตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูจะไดรับมอบหมายเปนสําคัญ 
 ขอ 13. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขมีอํานาจประกาศเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
 ขอ 14. ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
 
 
 (ลงชื่อ)  อาทิตย อุไรรัตน 
 (นายอาทิตย อุไรรัตน) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ที่ สธ 0201.042.4/ว 665  กระทรวงสาธารณสุข 
  ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000 

  28 ตุลาคม 2547 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  ผู อํานวยการโรงพยาบาลศูนย /โรงพยาบาลทั่วไป /
โรงพยาบาลชุมชนและนติิกรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย ภาพถายระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

 ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ
ทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 94 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2547 แลว 

 กระทรวงสาธารณสุขจึงขอสงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวมาเพื่อทราบ 
และถือปฏิบัติตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  
 
  
 
 
 
 

/ จึงเรียนมา… 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงผูเกี่ยวของทราบดวย จะเปนพระคุณ   
  
 

ขอแสดงความนับถือ 

พิพัฒน ยิ่งเสรี 

(นายพิพัฒน ยิง่เสรี) 
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
สํานักบริหารกลาง  
กลุมกฎหมาย 
โทร. 02590-1427 
โทรสาร 0-2590-1434 
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เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใหสวัสดิการแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ไดรับการชวยเหลือคาหองพิเศษและคาอาหารพิเศษและคาหองพิเศษและคาอาหารพิเศษ
เพียงรอยละ ๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้  
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
 ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการชวยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “ขอ ๘ ประเภท ค. ใหหนวยบริการชวยเหลือเฉพาะคาหองพิเศษและคาอาหารพิเศษ 
โดยใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไว แตตองไมเกินสิทธิอันพึงเบิกไดจากหนวยงานตนสังกัด
กอน สวนที่เกินใหเรียกเก็บเพียงรอยละ ๕๐ ของอัตราที่กําหนดไว 
 ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซ่ึงไดรับการชวยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวดวยไดแก
บุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) ขาราชการประจํา 
 (๒) ขาราชการบํานาญ 
 (๓) ลูกจางประจํา 
 (๔) พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (๕) เจาหนาที่หรือลูกจางขององคการมหาชน ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  
 (๖) ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานสังกัดองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
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เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๙๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
 
 (๗) สมาชิกวุฒิสภา 
 (๘) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 (๙) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 (๑o) สมาชิกองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
 (๑๑) สมาชิกสภาเทศบาล 
 (๑๒) สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
 (๑๓) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
 (๑๔) สมาชิกสภากาชาด 
 (๑๕) สมาชิกเหลากาชาด 
 (๑๖) พนักงานสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (๑๗) พนักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
 (๑๘) พนักงานองคการเภสัชกรรม 
 (๑๙) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 ผูมีสิทธิตามประเภท ค. ซ่ึงไดรับการชวยเหลือเฉพาะตัว ไดแกบุคคลดังตอไปนี้  
 (๑) สมาชิกผูบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซ่ึงมีหนังสือรับรองจากสภากาชาด
ไทย วาไดบริจาคโลหิตตั้งแต ๗ คร้ังขึ้นไป 
 (๒) สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ซ่ึงจัดตั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
ไทยอาสาปองกันชาติ 
 ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
วินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุดารัตน เกยรุาพันธุ 
(นางสุดารัตน เกยุราพนัธุ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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(สําเนา) 
คําสั่งฝายการเดินรถ 
ท่ี พ.5/คส.1/8/2547 

เร่ือง ระเบียบการลดคาโดยสารใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
---------------------------------------------------------- 

 
 ดวยการรถไฟฯ ใหความเห็นชอบลดคาโดยสารใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) กระทรวงสาธารณสุข เปนรายบุคคลโดยลดคาโดยสารเฉพาะชั้นที่ 3 นั่งธรรมดา
ใหรอยละ 20 เฉพาะชวงนอกฤดูโดยสารระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกป ตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เปนตนไป จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการลดคาโดยสารแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ไวดังนี้  

1. หลักเกณฑการลดคาโดยสาร 
  1.1 การรถไฟฯ ลดราคาโดยสารใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
โดยลดใหเปนรายบุคคลเฉพาะชั้นที่ 3 นั่งธรรมดาใหรอยละ 20 ตลอดทางทุกสาย (ช้ัน 1-2 ไมลด) 
สวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมไดให 
  1.2 ชวงการลดคาโดยสาร ใหลดไดเฉพาะเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกป 

2. การใชสิทธซ้ือตั๋วราคา 
 2.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตองแสดงบัตรประจําตัวฯ ใน

การติดตอขอซื้อตั๋วลดราคาทุกครั้ง 
  2.2 สําหรับผูมีสิทธิประเภทอื่นซึ่งมีสิทธิใชลดคาโดยสารได ใหเลือกใชสิทธิ 
อยางใดอยางหนึ่งที่มีสิทธิอยูเพียงประเภทเดียว 

3. ลักษณะบัตรประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม .) เปน                   
บัตรกระดาษแผนเดียว สีขาว ขนาด 5.5 x 9 ซม. ดานหนาของบัตรจะระบุเลขประจําตัวประชาชน ช่ือ 
ที่อยู หมูโลหิต ลงลายมือผูถือบัตรอยูดานซาย สวนลางของบัตร ดานขวาสุดลงชื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ดานหลังของบัตรจะระบุวันออกบัตร วันบัตรหมดอายอุยูสวนบน สวนลางซาย
ลงชื่อผูวาราชการจังหวัด และลางขวาลงชื่อนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีกําหนดอายุบัตร 2 ป 
ตามตัวอยางในใบแนบทายคําสั่ง 
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4. การจําหนายตั๋วใหใชตั๋วคอมพิวเตอรหรือตั๋วบางทั่วไปตามแตกรณี อักษรยอ “อสม.” 
รหัสสวนลด “30” ประเภทสวนลด “4” กอนจําหนายตั๋วใหตรวจสอบบัตรประจําตัวฯ ใหถูกตอง
เรียบรอยเชนเดียวกับผูมีสิทธิลดราคาอื่นๆ  

5. การตรวจสอบบนขบวนรถใหตรวจคัดเจาะตั๋วตามระเบียบการที่ถือใชในปจจุบัน 
หากตรวจพบไมมีบัตรประจําตัวฯ และ/หรือบัตรหมดอายุ ใหเรียกเก็บคาโดยสารครบตามชั้นที่นั่ง
และระยะทางที่ปรากฏในตั๋ว 

6. การขอคืนเงินคาตั๋ว ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการคืนตั๋วที่ถือใชอยูในปจจุบัน 
7. การปฏิบัติ อ่ืนใดที่มิไดกลาวไวในคําสั่งนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ/คําสั่งที่

เกี่ยวของระเบียบคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2547 เปนตนไป  
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ 7  กรกฎาคม  2547 

สมหมาย ทับเวช 

(นายสมหมาย ทับเวช) 
รองผูอํานวยการฝายดานเดนิรถ 

รักษาการแทน ผูอํานวยการฝายเดินรถ 
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทยมอบหมาย 
ใหประกอบวชิาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจาหนาที่ 

ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2539 
----------------------------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 26 (4) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ทองถ่ินอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของ
เจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก 
 3.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปน                
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2526  
 3.2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ ซ่ึงเปน             
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 
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 3.3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือ
สภากาชาดไทยมอบหมายใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปน
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดหรือกฎอื่นในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้  
 “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหาร            
สวนทองถ่ินอื่น หรือสภากาชาดไทย 
 “องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่น” หมายความวา  สวนราชการหรือหนวยงานที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 “ควบคุม” หมายความวา การดูแลหรือการกํากับดูแล 
 ขอ 5 บุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่นหรือสภากาชาดไทย จะมอบหมายให
ทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดตองเปนบุคคลซึ่งระเบียบนี้กําหนด 
 ขอ 6 บุคคลซึ่งไดรับมอบหมาย จะทําการประกอบอาชีพเวชกรรมไดเฉพาะ 

6.1 ตามหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ระเบียบนี้กําหนด 
6.2 เปนการปฏิบัติราชการหรืออยูในระหวางการปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตามที่

ไดรับมอบหมาย และ 
6.3 ตองอยูในควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ขอ 7 ใหบุคคลที่มีวุฒิประกาศนียบัตรพนักงานอนามัย ประกาศนียบัตรเจาพนักงาน

สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
และผดุงครรภ ประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภช้ันสอง ทําการวิชาชีพเวชกรรมได ดังตอไปนี้ 
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7.1 ดานอายุรกรรม 
7.1.1 ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังตอไปนี้ คือ ไข

ตัวรอน ไขและมีผ่ืนหรือจุด ไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน 
คล่ืนไสอาเจียน การอักเสบตางๆ โลหิตจาง ดีซาน โรคขาดสารอาหาร อาหารเปนพิษ โรคพยาธิ
ลําไส โรคบิด โรคหวัด โรคหัด โรคสุกใส โรคคางทูม โรคไอกรน โรคผิวหนัง และโรคติดตอตาม
โครงการของกระทรวงสาธารณสุข 

7.1.2 การรักษาพยาบาลอื่น คือ 
(1) การใหน้ําเกลือในผูปวยทองเดินอยางรุนแรง 
(2) การฉีดเซรุมแกพิษงู 
(3) การสวนปสสาวะ 
(4) การลางกระเพาะอาหารโดยใชสายยางในรายที่สงสัยวารับประทาน

สารพิษ 
7.2 ดานศัลยกรรม 

7.2.1 ผาฝ 
7.2.2 เย็บบาดแผลที่ไมสาหัส 
7.2.3 ชะลาง ทําแผล ตกแตงบาดแผล 
7.2.4 ผาเอาสิ่งแปลกปลอมซึ่งอยูในตําแหนงซึ่งไมเปนอันตรายตออวัยวะสําคัญ

ของรางกายออก โดยฉีดยาระงับความรูสึกทางผิวหนัง 
7.3 ดานสูตินรีเวชกรรม 
 7.3.1 ทําคลอดในรายปกติ 
 7.3.2 ทําการชวยเหลือขั้นตนในรายที่มีการคลอดผิดปกติ 
 7.3.3 ทําการชวยเหลือในกรณีที่จะมีการแทงหรือหลังแทงแลว 
7.4 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนปองกันโรค 
7.5 การวางแผนครอบครัว การฉีดยาคุมและจายยาเม็ดคุมกําเนิด 
7.6 การเจาะโลหิตจากปลายนิ้วหรือหลอดเลือดดําเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการหรือ

เพื่อบริจาคเขาธนาคารเลือด 
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7.7 ดานปจจุบันพยาบาล ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการไดรับสารพิษ และสัตวมีพิษ       
กัดตอย การแพยา การแพเซรุมและวัคซีน การเสียโลหิต ภาวะช็อค การเปนลมหมดสติ หยุดหายใจ 
กระดูกหัก ขอเคล็ด ขอเคลื่อน ชัก จมน้ําไฟไหม น้ํารอนลวก ไฟฟาดูด ส่ิงแปลกปลอมเขาตา หู คอ 
จมูก และกระเพาะอาหาร และผูปวยที่เจ็บหนัก 
 ขอ 8 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหนึ่ง ทําการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมไดตาม ขอ 7 และกระทําการดานการวางแผนครอบครัว ใสและถอดหวงอนามัยได 
 ขอ 9 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นสอง  
ผูมีวุฒิประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลและจิตเวช ทําการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดตามขอ 7 ยกเวน 7.3  
 ขอ 10 ใหผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภช้ันหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ     
ช้ันสอง ซ่ึงไดผานการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ทําการประกอบวชิาชพีเวชกรรม   
ไดตามขอ 7 และกระทําการใสและถอดหวงอนามัย เพื่อการวางแผนครอบครัวไดภายใตเงื่อนไข
และหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  10.1 ไดทดสอบผูขอรับการใสหวงอนามัยแลววาไมตั้งครรภ  
  10.2 ผูขอรับการใสหวงอนามัยไดคลอดบุตรมาแลว 45-60 วัน  และยังไมมี
ประจําเดือน 
  10.3 ผูขอรับการใสหวงอนามัยไดคลอดหรือแทงลูกมาแลว 30 วัน และยังไมมี
ประจําเดือน 
 ขอ 11 ใหผูประกอบการวิชาชีพการพยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ    
ผดุงครรภซ่ึงไดผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการผาตัดทําหมันหญิงหลังคลอด หรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใสและถอดยาฝงคุมกําเนิด ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแลว ทําการ
ผาตัดทําหมันหญิงหลังคลอดหรือใสและถอดยาฝงคุมกําเนิดได แลวแตกรณี 
 ขอ 12 ใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภซ่ึงไดรับประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลจากกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานครหรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทําการใหยาสลบไดเฉพาะการใช
ยาสลบชนิด General anesthesia คือ การทําใหหมดความรูสึกตัว แตไมรวมถึงการใชยาชาทาง
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ไขสันหลัง หรือการระงับความรูสึกทางไขสันหลัง ทั้งนี้ใหอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึง
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางใกลชิด 
 ขอ 13 ใหบุคคลซึ่ งไดผ านการศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรที่ เกี่ ยวกับวิชา
วิทยาศาสตรการแพทยทําการประกอบวิชาชีพตามขอ 7.6 ได 
 ขอ 14 ใหบุคคลซึ่งไดผานการอบรมตามหลักสูตรการผดุงครรภโบราณของกระทรวง 
สาธารณสุขทําการรับฝากครรภและทําคลอดในรายปกติได 
 ขอ 15 ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานซึ่งไดผานการอบรมและไดรับหนังสือ 
รับรองความรูความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตั้งใหเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใชยาได ดังตอไปนี้ 
 15.1 การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   15.1.1 ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน ตามวิธีการที่กําหนดไวในแบบเรียนดวย
ตนเองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังตอไปนี้ คือ ไขตัวรอน ไขและมีผ่ืน
หรือจุด ไขจับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ทองผูก ทองเดิน พยาธิ 
ลําไส ฝ ผ่ืนคันบนผิวหนัง ปวดฟน เหงือกอักเสบ เจ็บตา เจ็บหู เหน็บชาและโลหิตจาง 
  15.1.2 ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ขอเคลื่อน ไฟไหม      
น้ํารอนลวก เปนลม ชัก จมน้ํา งูกัด สุนัขกัดหรือสัตวอ่ืนกัด ไฟฟาดูดและไดรับสารพิษ  
  15.1.3 เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไขจับสั่น 
 15.2 การใชยา  
  15.2.1 ยาสามัญประจาํบานตามกฎหมายวาดวยยา 
  15.2.2 ยาที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส่ังใหจายแกคนไขเฉพาะรายและเฉพาะคราว 
  15.2.3 ยาสมุนไพรที่กําหนดในแบบเรียนดวยตนเองของกระทรวงสาธารณสุขใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 ขอ 16 ใหอาสาสมัครของสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยหรืออาสาสมัคร
ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซ่ึงไดผานการอบรมจากสถาบันดังกลาวและไดรับหนังสือ
รับรองความรูความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขยังแตงตั้งใหให
เปนอาสาสมัครของสมาคมดังกลาวอยู ทําการจายยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีตราของสมาคมประทับที่
แผงยาได 
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 ขอ 17 ใหบุคคลที่ทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11    
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 ใชยาตามบัญชียาที่หนวยราชการของกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ทองถ่ินอื่น หรือสภากาชาดไทยกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินรายการบัญชี รายการบัญชียาสามัญ
ประจําบานตามกฎหมายวาดวยยารายการยาสถานีอนามัยและรายการสมุนไพรสําหรับงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
 ขอ 18 ใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายทําการประกอบอาชีพเวชกรรมตามระเบียบนี้ สามารถ
ทําการประกอบอาชีพเวชกรรมนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ไดเปนการเฉพาะรายหรือ
กรณีโดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษร 
 ขอ 19 ในกรณีที่มีปญหาตามระเบียบนี้ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 ขอ 20 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2539 
 

      (ลงชื่อ)      เสนาะ เทียนทอง 
    (นายเสนาะ เทียนทอง) 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ที่ มท 0808.2/ ว 2474   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
   ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 19 ธันวาคม 2548 

เร่ือง แนวทางการเบิกจายคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0407/ว 996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 

 ตามที่ไดเกิดสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนกขึ้น ซ่ึงรัฐบาลไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการควบคุมปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคโดยเรงดวน เพื่อปองกันไมใหมี
จํานวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
ปองกันและระงับโรคติดตอและไดอาศัยเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการสอดสอง 
ติดตามเฝาระวังโรคทั้งในสัตวและคน ทําใหสามารถควบคุมปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
ระบาดของโรคไดเปนอยางดี นั้น 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 6 
วรรคสาม กําหนดไว สรุปวา ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถ่ิน หรือที่มิไดมี
ตําแหนงกําหนดในระเบียบนี้ หรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบไวกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถ่ิน ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดเปนกรณี ๆ ได ซ่ึงปลัดกระทรวง
มหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการเทียบตําแหนงผูเดินทางไปราชการกับตําแหนงระดับเจาหนาที่ 

 
/ ทองถ่ิน… 
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ทองถ่ินเพื่อเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก   
ที่ มท 0407 / ว 996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจขออนุมัติตอ
ผูวาราชการจังหวัดเปนกรณี ๆ ไดตามระเบียบ ฯ ขอ 6 ดังนั้นในกรณีดังกลาวหากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดมีคําสั่งให เจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขไปปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2526 
และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 12 (1) ก็สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดตามระเบียบฯ 
ขอ 6 และ ขอ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยขางตน  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป 
         

ขอแสดงความนับถือ 

วัลลภ พร้ิงพงษ 

(นายวัลลภ พร้ิงพงษ) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 
สวนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ 
โทร. 0-2241-9094  
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ดวนมาก 
ที่ มท 0407/ว 996  กระทรวงมหาดไทย 
   ถนนอัษฎางค กท 10200 

  14  กันยายน  2526 

เร่ือง หลักเกณฑการเทียบตําแหนงผูเดินทางไปราชการกับตําแหนงระดับเจาหนาที่ทองถ่ินเพื่อ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2526 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2526 เปนตนไป ซ่ึงความในขอ 6 วรรคสาม แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยขางตนกําหนดวา ผูเดินทางไปราชการที่มิไดเปนเจาหนาที่ทองถ่ิน หรือที่มิได
มีตําแหนงไวในระเบียบดังกลาวหรือไมมีกฎหมายกําหนดตําแหนงของผูนั้นเทียบกับตําแหนง
ระดับของเจาหนาที่ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดเทียบตําแหนงกับตําแหนงระดับ
ของเจาหนาที่ทองถ่ิน เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได นั้น  

 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนไปโดยรวดเร็ว และลดภาระในการปฏิบัติ 
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้ 

1. ในกรณีตอไปนี้ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแกบุคคลดังกลาว โดยไมตองขอใหกระทรวงมหาดไทย
กําหนดเทียบตําแหนงคือ 

1.1 ในกรณีที่เปนการเบิกใหในอัตราของเจาหนาที่ทองถ่ิน ระดับ 1 
1.2 ในกรณีที่บุคคลดังกลาวเคยรับราชการเปนขาราชการสวนจังหวัด พนักงาน 

เทศบาลหรือพนักงานสุขาภิบาลมาแลว และหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเบิกใหตาม
ระดับตําแหนงครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ 

        / 1.3 ในกรณ…ี 
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  1.3 ในกรณีที่เบิกในระดับไมสูงกวาตําแหนงที่กระทรวงมหาดไทย ไดเคยเทียบ
ตําแหนงใหบุคคลผูนั้นแลว  
 2 กรณีนอกเหนือจากขอ 1 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเสนอเรื่อง เพื่อให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ช่ือสกุล ประวัติ
การศึกษาประวัติการทํางาน ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ระยะเวลาและอัตราเงินเดือนที่ปฏิบัติงานนั้น
ของบุคคลดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทราบและถือปฏิบัติ  
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ) ชาญ กาญจนนาคพันธุ 

 (นายชาญ กาญจนนาคพันธุ) 
 รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
กรมการปกครอง 
กองคลังสวนทองถ่ิน 
โทร. (02) 2227832, 2210151 – 8 ตอ 66, 67 
 


