ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๖
---------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง แกไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถาน
บริการสาธารณสุขในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๗ และระเบีย บกระทรวงสาธารณสุข วา ดวยเงิน
บํา รุง ของสถานบริก ารการสาธารณสุข ในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บที่ ๑) พ.ศ.๒๕๓๕ ใหเ กิด ความ
คลองตัวและเกิดประโยชนแกการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยิ่งขึ้นและเพื่ออนุมัติ
ความในมาตรา ๒๔ วรรคหา แห งพระราชบั ญญัติ วิธี ก ารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๔ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยอนุ มั ติ จ าก
รัฐ มนตรี วาการกระทรวงการคลัง และผูอํา นวยการสํานักงบประมาณ ตามหนังสือด วนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/
๓๒๐๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๖ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้.ขอ ๑ ระเบีย บนี้เรี ยกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุง ในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๗
(๒) ระเบีย บกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ วิธีป ฏิบั ติอื่นใดซึ่ งมิ ได กํา หนดไวใ นระเบีย บนี้ ใหป ฏิบั ติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม

๒/ขอ ๕ ในระเบียบนี้.....

-๒ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“เงินบํารุง” ไดแก
(๑) เงิน ที่หนวยบริการไดรับไวเป นกรรมสิทธิ์เนื่องจากการดํ าเนินงานในกิจการของ
หนวยบริการ ยกเวน
๑.๑ เงินงบประมาณรายจาย
๑.๒ เงิ นรายรับ อื่น ที่ห นว ยงานได รับ หรื อจั ดเก็บ ตามกฎหมายว าด วยการนั้ นๆ
เชน เงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตสาธารณสุข เงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ เงินคาปรับเปรียบเทียบคดี เปนตน
(๒) เงินที่หนวยบริการไดรับในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้
๒.๑ เงินคาบริการที่ไดรับจากการใหใชอาคารสถานที่ หรือทรัพยสินของหนวย
บริการ
๒.๒ เงิ นที่ไดรับ ชดใชความเสียหายหรือ เงิ นที่ไดรับ จากการจํ าหนายจา ยโอน
ทรัพยสินของหนวยบริการ ยกเวนทรัพยสินที่ไดมาจากเงินงบประมาณทั้งหมดหรือบางสวน
๒.๓ เงินที่ไดรับชดใชคืนเงินบํารุงหรือเงินที่ไดรับชดใชเงินบํารุงที่หนวยบริการ
ไดจายเปนคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา ซึ่งหนวยบริการไดบริการใหแกผูที่ใชรวมกับหนวยบริการ
๒.๔ เงินที่มีผูมอบใหโดยไมไดระบุวัตถุประสงคหรือระบุวัตถุประสงคไวไมชัดแจง
๒.๕ เงินที่ไดจากการดําเนินงานของหนวยงานที่รับจัดทํา รับบริการ รับจาง ผลิต
เพื่อจําหนายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒.๖ เงินที่ไดรับจากการแสดงหรือจัดกิจกรรมสาธารณสุขของหนวยบริการตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒.๗ เงิน ที่ไดรับจากการประชุ ม อบรม สัมมนา ที่หนวยบริการเปนผูจัดโดยใช
เงินบํารุง เพื่อประโยชนตอการใหบริการสาธารณสุข
๒.๘ เงิน ที่ไ ดรับการจัดบริการพิเศษให แกผูป วยหรือญาติผูป วย เชน บริการรถ
รับสงผูปวย การใชบริการเครื่องถายเอกสาร เปนตน
๒.๙ เงิ น ที่ ไ ด รั บ จากการริ บ หลั ก ประกั น ค า ปรั บ เนื่ อ งจากการผิ ด สั ญ ญาที่
ดําเนินการโดยเงินบํารุงทั้งหมด หรือใชเงินบํารุงสมทบ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนของเงินบํารุงเทานั้น
๒.๑๐ เงินผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินที่ไดมาดวยเงินบํารุงหรือทรัพ ยสินที่มี
ผูบริจาคใหกับหนวยบริการเพื่อหาผลประโยชน โดยผูบริจาคไมไดระบุวัตถุประสงคหรือระบุวัตถุประสงคไว
ไมชัดแจง เชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เปนตน
๒.๑๑ เงินสวนลดคาใชบริการโทรศัพทสาธารณะ
๒.๑๒เงิ น รายรั บ อื่ น ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนดโดยความเห็ น ชอบจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
๓/”หนวยบริการ”.....

-๓“หนวยบริการ” หมายความวา
(๑) โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือ ที่เรียกชื่อเป นอย างอื่นแตปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน
(๒) หนวยงานอื่นใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดําเนินการเพื่อการสาธารณสุข
ที่เปนสถานอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน
“การสาธารณสุข” ไดแก การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล
การควบคุ ม ป อ งกั น และกํ า จั ด โรค การศึ ก ษาวิ จั ย ค น คว า การชั น สู ต รและการวิ เ คราะห ท างวิ ท ยาศาสตร
การแพทย การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ตลอดจนการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ขอ ๖ ให ห นว ยบริ ก ารเก็ บ รั ก ษาเงิ น สดไว เ พื่ อ สํ า รองใช จ า ยไดภ ายในวงเงิ น ที่ ก ระทรวง
สาธารณสุ ข กํ า หนด โดยความเห็น ชอบของกระทรวงการคลั ง นอกนั้ นใหนํ า ฝากกระทรวงการคลั ง หรื อ
สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังอําเภอ แลวแตกรณี หรือนําฝากธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคาร
พาณิชยที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ
การนําฝากธนาคารแหงประเทศไทยหรือ ธนาคารพาณิชย จะตองไม เกิ นวงเงิ นที่ กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๗ การรับเงิน หนวยบริการจะตอ งออกใบเสร็จรับ เงินใหแกผู ชํา ระเงิ นทุกครั้งที่มี การรั บ
เงินและการออกใบเสร็จรับเงินของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ข อ ๘ การรั บ ชํ า ระเงิ น ค า รั ก ษาพยาบาล โดยใช บ ริ ก ารบั ต รเครดิ ต ให อ ยู ใ นอํ า นาจของ
ปลัด กระทรวงสาธารณสุขหรือผูทีไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
*
ขอ ๙ เงินบํารุงที่หนวยบริการไดรับ จะนําไปกอหนี้ผูกพันหรือจายได เพื่อการปฏิบัติราชการ
ของหนวยบริการ
เงินบํา รุง ที่ห นว ยบริก ารได รับ สํา หรั บดํ าเนิน การสรา งหลั กประกัน สุข ภาพใหนํ าไปจ ายเพื่ อ
ดําเนินการดานการเสริมสรางระบบบริการและคุมครองสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพดีถวนหนา
การจายเงินบํ ารุงในกรณีดัง ตอไปนี้ ตองใหเป นไปตามหลั ก เกณฑ วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ
(๑) การจายเงินบํารุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการอื่น
(๒) การจายเงินบํารุงในลักษณะเงิน คาตอบแทน หรือเงิน ตอบแทนพิเศษแกบุคคลที่
ใหบริการหรือสนับสนุนบริการในงานดานตางๆ ดังนี้
๔/(ก)ดานการรักษา.....

*

แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

-๔ดานการรักษาพยาบาล
ดานการสาธารณสุขที่เปนบริการอันเปนสาธารณประโยชน
ดานชันสูตรพลิกศพ
งานดานอื่นที่ ก ฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุ ข กํ าหนดใหเป นหนา ที่

ที่จะตองปฏิบัติ
(๓) การจายเงิ นบํ า รุง เพื่ อ เป น ค า บริก ารทางการแพทย ใ ห แก หนว ยบริ ก ารอื่น ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน กรณีสงตอ อุบัติ เหตุ เจ็บปวยฉุกเฉิน หรือจําเปนตองไดรับ การรักษาตอเนื่องตามคําสั่งของ
แพทยผูรักษา
(๔) การจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางรายคาบ
(๕) การจายเงินบํารุงเปนคาซอมแซม ตอเติมหรือปรับปรุงบานพัก หรืออาคารที่พัก
(๖) การจายเงินบํารุงเพื่อซื้อครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง และยานพาหนะ
*
ขอ ๑๐ รายจายตอไปนี้หามจายจากเงินบํารุง
(๑) รายจายในลักษณะบําเหน็จบํานาญ
(๒) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
(๓) รายจายเกี่ยวกับสิ่งกอสรางที่มีวงเงินแตละรายการเกินกวา ๓๐ ลานบาท
ในกรณีมีจําเปนตองจายตามรายการใน (๓) ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
*
ขอ ๑๑ อํานาจในการอนุ มัติการกอหนี้ผูก พัน ใหเปนไปตามระเบียบสํา นัก นายกรัฐมนตรีว า
ดวยการพัสดุ
การกอหนี้รายการคา ครุภัณฑ ที่ ดิน และสิ่ง กอสรางที่ เกิ นกวา ๑ ป ใหขอความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณกอน และหากเปนรายการที่กอหนี้ผูกพันเกินกวา ๑ ป และมีวงเงินเกินกวา ๑๐๐ ลานบาท ให
ขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี
อํานาจในการอนุมัติการจายเงินบํารุง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือผูที่
หัวหนาสวนราชการเจาสังกัดมอบหมาย
อํ า นาจในการอนุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น บํ า รุ ง ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

๕/ขอ ๑๒.....

*

แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔

ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔

-๕*
ขอ ๑๒ ระบบบัญชีเงินบํารุงของหนวยบริการใหปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวนราชการโดย
อนุโลม เวนโดยใหจัดทําทะเบียนคุมเงินบํารุงที่ไดรับสําหรับดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพแยกตางหาก
จากเงินบํา รุงประเภทอื่น เวน แตจ ะไดรับอนุ มัติจากกระทรวงการคลังให ปฏิบัติเปนอย างอื่น และเมื่อปดบัญชี
ประจําปแลว ใหสงงบการเงินไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวัน
สิ้นปงบประมาณ
เมื่ อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรับ รองงบการเงินแล ว ใหหนวยบริก ารสงงบ
การเงินที่รับรองแลวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบภายในสามสิบวันที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดรับรองงบการเงิน
ขอ ๑๓ เมื่อสิ้นเดือนหนึ่งๆ ใหหนวยบริการจัดทํารายงานการรับจายเงินบํารุงในระหวางเดือน
นั้น ตามแบบท ายระเบี ยบนี้ พร อมทั้งรวบรวมใบสําคั ญคู จา ยและเอกสารอื่น อัน เป นหลั กฐานแห งนี้ใ หเสร็จ
ภายในวันสิ้นเดื อนถัดไปเพื่อ เก็บไวใหสํานักงานตรวจเงิ นแผนดิน หรือ สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณีตรวจสอบ
ขอ ๑๔ ใหหนวยบริการสงสําเนารายงานการรับจายเงินตามขอ ๑๓ ประจําเดือนมีนาคม และ
กันยายนใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบภายในสิ้นเดือนถัดไป
ขอ ๑๕ ในกรณี ที่ ป รากฏว า หน ว ย บริ ก ารแห ง มี เ งิ น บํ า รุ ง เหลื อ เกิ น ความจํ า เป น
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณจะกําหนดใหหนว ยบริการนํ าสงเปนเงิน รายได แผนดิน ตามจํานวนที่
เห็นสมควรก็ได
ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ออกขอบังคับหรือคําสั่งในทางปฏิบัติ แตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๑๗ ให
(๑) บรรดาขอบั งคั บหรือ คําสั่งของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกโดยอาศัยอํา นาจ
ตามระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว า ด ว ยเงิ น บํ า รุ ง ของสถานบริ ก ารการสาธารณสุ ข ในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๗ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ทั้งนี้จนกวาจะมีขอบังคับหรือคําสั่งที่ออกตามระเบียบนี้

๖/(๒)บรรดาหนังสือสั่งการ.....

*

แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔

ลงวันที่ ๑๔ตุลาคม ๒๕๔๔

-๖(๒) บรรดาหนัง สือสั่ง การหรืออนุ ญาตตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงิน
บํา รุง ของสถานบริก ารการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๗ และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุ ขวาดวยเงินบํ ารุง ของสถานบริก ารการสาธารณสุ ข ในสั ง กั ดกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๕ ใชไดตอไปจนกวาจะดําเนินการตามหนังสือสั่งการหรืออนุญาตแลวเสร็จ หรือจนกวาจะมีหนังสือ
สั่งการ หรืออนุญาตเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖
(ลงชื่อ) อาทิตย อุไรรัตน
(นายอาทิตย อุไรรัตน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

