ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของ
สถานบริการการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2527 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใหเกิด
ความคลองตัวและเกิดประโยชนแกการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยิ่งขึ้น และ
เพื่ออนุวัติความในมาตรา 24 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2534 กระทรวงสาธารณสุขโดยอนุมัติจากรัฐมนตรีวา
การกระทรวงการคลังและผูอํานวยการสํานักงบประมาณตามหนังสือ ดวนมาก ที่ กค 0502/37024 ลงวันที่ 15
กันยายน 2536 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2527
(2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“เงินบํารุง” ไดแก
(1) เงินที่หนวยบริการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์เนื่องจากการดําเนินงานในกิจการของหนวย
บริการ ยกเวน
1.1 เงินงบประมาณรายจาย
1.2 เงินรายรับอื่นที่หนวยบริการไดรับหรือจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ
เชน เงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตสาธารณสุข เงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ เงินคาปรับเปรียบเทียบคดี เปนตน

(2) เงินที่หนวยบริการไดรับในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังตอไปนี้ดวย
2.1 เงินคาบริการที่ไดรับจาการใหใชอาคารสถานที่หรือทรัพยสินของหนวยบริการ
2.2 เงินที่ไดรับชดเชยความเสียหายหรือเงินที่ไดรับจากการจําหนายจายโอนทรัพย
สินของหนวยราชการ ยกเวนทรัพยสินที่ไดมาจากเงินงบประมาณทั้งหมดหรือบางสวน
2.3 เงินที่ไดรับชดใชคืนเงินบํารุงหรือเงินที่ไดรับชดใชเงินบํารุงที่หนวยบริการได
จายเปนคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา ซึ่งหนวยบริการไดบริการใหแกผูที่ใชหรือใชรวมกับหนวยบริการ
2.4 เงินที่มีผูมอบใหโดยไมไดระบุวัตถุประสงคหรือระบุวัตถุประสงคไวไมชัดแจง
2.5 เงินที่ไดจากการดําเนินงานของหนวยบริการที่รับจัดทํา รับบริการ รับจางผลิต
เพื่อจําหนายตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2.6 เงินที่ไดรับจากการรับจางหรือจัดกิจกรรมสาธารณสุขของหนวยบริการตาม
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
2.7 เงินที่ไดรับจากการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่หนวยบริการเปนผูจัด โดยใช
เงินบํารุง เพื่อประโยชนตอการใหบริการสาธารณสุข
2.8 เงินที่ไดรับจาการจัดบริการพิเศษใหแกผูปวยหรือญาติผูปวย เชน บริการรถรับ
สงผูปวย การใชบริการเครื่องถายเอกสาร เปนตน
2.9 เงินที่ไดรับจากการริบหลักประกันหรือเงินคาปรับ เนื่องจากการผิดสัญญาที่
ดําเนินการโดยเงินบํารุงทั้งหมด หรือใชเงินบํารุงสมทบ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนของเงินบํารุงเทานั้น
2.10 เงินผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินที่ไดมาดวยเงินบํารุงหรือทรัพยสินที่มีผู
บริจาคใหหนวยบริการเพื่อหาผลประโยชน โดยผูบริจาคไมไดระบุวัตถุประสงคหรือระบุวัตถุประสงคไวไม
ชัดแจง เชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนตน
2.11 เงินสวนลดคาใชบริการโทรศัพทสาธารณะ
2.12 เงินรายรับอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง
“หนวยบริการ” หมายความวา
(1) โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น แตปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

(2) หนวยงานอื่นใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดําเนินการเพื่อการสาธารณสุขที่เปน
สถานอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน
“การสาธารณสุข” ไดแก การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การ
ควบคุมปองกันและกําจัดโรค การศึกษาวิจัยคนควา การชันสูตรและการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการแพทย
การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ตลอดจนการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว

ขอ 6 ใหหนวยบริการเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อสํารองใชจายภายในวงเงินที่กระทรวงสาธารณ
สุขกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง นอกนั้นใหนําฝากกระทรวงการคลัง หรือสํานักงาน
คลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ แลวแตกรณี หรือนําฝากธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคาร
พาณิชยที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ
การนําฝากธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยจะตองไมเกินวงเงินที่กระทรวงสา
ธารณสุขกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ 7 การรับเงิน หนวยบริการจะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงินทุกครั้งที่มีการรับ
เงิน
ใบเสร็จรับเงินใหใชใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรับเงินและ
การออกใบเสร็จรับเงินของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอ 8 การรับชําระเงินคารักษาพยาบาล โดยใชบริการบัตรเครดิต ใหอยูในอํานาจของปลัด
กระทรวงสาธารณสุข หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสา
ธารณสุขกําหนด
ขอ 9 เงินบํารุงที่หนวยบริการไดรับ จะนําไปกอหนี้ผูกพันหรือจายไดเฉพาะกรณีพึงจายได
จากเงินงบประมาณ และเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการ
การจายเงินบํารุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการอื่น
หรือการจายเงินบํารุงใน
ลักษณะคาตอบแทน เงินตอบแทนพิเศษแกบุคคลของหนวยบริการที่ใหบริการดานการรักษาพยาบาลโดย
ตรง หรือบริการดานการสาธารณสุขที่เปนบริการอันเปนสาธารณประโยชน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี
การและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ 10 รายจายตอไปนี้ หามจายเงินบํารุง
(1) รายจายในลักษณะบําเหน็จบํานาญ
(2) รายจายคาซอมแซมบานพักหรืออาคารที่พักซึ่งมิใชเปนการตอเติม ปรับปรุง ที่
มีราคาเกินกวา 100,000 บาท
(3) รายจายคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาเกินกวา 500,000 บาท
(4) รายจายคาครุภัณฑซึ่งมีราคาเกินกวาหนวยละ 200,000 บาท

(5) รายจายเพื่อซื้อยานพาหนะ เวนแต
ก. รถจักรยาน 2 ลอ รถจักรยานยนต
ข. รถพยาบาลหรือรถกระบะ ซึ่งซื้อเพื่อทดแทนรถคันเดิมที่มีอายุการ
ใชงานไมต่ํากวา 7 ป
(6) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ

สําหรับรายจายที่อยูภายในวงเงินตาม (2) (3) หรือ (4) ใหหัวหนาสวนราชการเจาสังกัดหรือ
ผูที่หัวหนาสวนราชการเจาสังกัดมอบหมายพิจารณาสั่งจายไดตามความจําเปน ถาตองจายเกินกวาวงเงินที่
กําหนดใน (2) (3) หรือ (4) หรือถาจําเปนตองจายตามรายจาย (5) ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
กอน
ขอ 11 อํานาจในการอนุมัติกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ
อํานาจอนุมัติการจายเงินบํารุงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัด
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ 12 ระบบบัญชีเงินบํารุงของหนวยบริการใหปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวนราชการโดย
อนุโลม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น
ขอ 13 เมื่อสิ้นเดือนหนึ่ง ๆ ใหหนวยบริการจัดทํารายงานการรับจายเงินบํารุงในระหวาง
เดือนนั้นตามแบบทายระเบียบนี้ พรอมทั้งรวบรวมใบสําคัญคูจายและเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี้ให
เสร็จภายในวันสิ้นเดือนถัดไป เพื่อเก็บไวใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิ
ภาค แลวแตกรณี ตรวจสอบ
ขอ 14 ใหหนวยบริการสงสําเนารายงานการรับจายเงินตามขอ 13 ประจําเดือนมีนาคม และ
กันยายน ใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบภายในวันสิ้นเดือนถัดไป
ขอ 15 ในกรณีที่ปรากฏวา หนวยบริการแหงใดมีเงินบํารุงเหลือเกินจําเปนกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณจะกําหนดใหหนวยบริการนําสงเปนรายไดแผนดินตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได
ขอ 16 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมี
อํานาจออกขอบังคับหรือคําสั่งในทางปฏิบัติ แตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 17 ให
(1) บรรดาขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสา
ธารณสุข พ.ศ. 2527 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใหใชบังคัลไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ทั้ง
นี้ จนกวาจะมีขอบังคับหรือคําสั่งที่ออกตามระเบียบนี้

(2) บรรดาหนังสือสั่งการหรืออนุญาตตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงิน
บํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2527 และระเบียบกระทรวงสา
ธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 ใชไดจนกวาจะดําเนินการตามหนังสือสั่งการหรืออนุญาตแลวเสร็จ หรือจนกวาจะมีหนังสือสั่งการหรือ
อนุญาตเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2536
(ลงชื่อ) อาทิตย อุไรรัตน
(นายอาทิตย อุไรรัตน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2544
----------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของ
หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 เพื่อใหสอดคลองกับระบบงบประมาณแบบ มุง
เนนผลงาน และเพื่อรองกรับนโยบายเสริมสรางระบบบริการและคุมครองสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพ
ดีถวนหนา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2502 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 กระทรวง สาธารณ
สุขโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงการคลังและผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0530.1/18271 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 จึงวางระเบียบไวดังตอ
ไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2544 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 9 เงินบํารุงที่หนวยบริการไดรับ จะนําไปกอหนี้ผูกพันหรือจายไดเพื่อการ
ปฏิบัติราชการของหนวยบริการ
เงินบํารุงที่หนวยบริการไดรับสําหรับดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพใหนําไป
ใชจายเพื่อดําเนินการดานการเสริมสรางระบบบริการและคุมครองสุขภาพประชาชนใหมีสุขภาพดีถวนหนา
การจายเงินบํารุงในกรณีดังตอไปนี้ ตองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อน
ไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ
(1) การจายเงินบํารุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการอื่น
(2) การจายเงินบํารุงในลักษณะเงินคาตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษแกบุคคล
ที่ใหบริการหรือสนับสนุนบริการในงานดานตาง ๆ ดังนี้
( ก) ดานการรักษาพยาบาล
(ข) ดานการสาธารณสุขที่เปนบริการอันเปนสาธารณประโยชน
(ค) ดานการชันสูตรพลิกศพ

(ง) งานดานอื่นที่กฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหเปนหนาที่
ที่จะตองปฏิบัติ
(3) การจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาบริการทางการแพทยใหแกหนวยบริการอื่นทั้งภาค
รัฐและเอกชน กรณีสงตอ อุบัติเหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน หรือจําเปนตองไดรับการรักษาตอเนื่องตามคําสั่งของ
แพทยผูรักษา
(4) การจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบ
(5) การจายเงินบํารุงเปนคาซอมแซม ตอเติม หรือปรับปรุงบานพัก หรืออาคารที่พัก
(6) การจายเงินบํารุงเพื่อซื้อครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสรางและยานพาหนะ”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 10 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 รายจายตอไปนี้ หามจายจากเงินบํารุง
(1) รายจายในลักษณะบําเหน็จบํานาญ
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
(3) รายจายเกี่ยวกับสิ่งกอสรางที่มีวงเงินแตละรายการเกินกวา 30 ลานบาท
ในกรณีมีความจําเปนตองจายตามรายการใน (3) ใหขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ”
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 11 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 11 อํานาจในการอนุมัติการกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐ
มนตรีวาดวยการพัสดุ
การกอหนี้รายการคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่เกินกวา 1 ป ใหขอความเห็น
ชอบจากสํานักงบประมาณกอน และหากเปนรายการที่กอหนี้ผูกพันเกินกวา 1 ป และมีวงเงินเกินกวา 100
ลานบาท ใหขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี
อํานาจในการอนุมัติการจายเงินบํารุง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจา
สังกัด หรือผูที่หัวหนาสวนราชการเจาสังกัดมอบหมาย”
ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 12 แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ 12 ระบบบัญชีเงินบํารุงของหนวยบริการ ใหปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวน
ราชการโดยอนุโลม โดยใหจัดทําทะเบียนคุมเงินบํารุงที่ไดรับสําหรับดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพ
แยกตางหากจากเงินประเภทอื่น เวนแตจะไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น และเมื่อ
ปดบัญชีประจําปแลว ใหสงงบการเงินไปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรับรองงบการเงินแลวใหหนวยบริการสง
งบการเงินที่รับรองแลวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทรายภายในสามสิบวันนับแตวันที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไดรับรองงบการเงิน”
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ) สุดารัตน เกยุราพันธ
(นางสุดารัตน เกยุราพันธ )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

