
                           
                         
                      
                         

ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ 
วาดวยเงนิบํารงุของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.2536 
-------------------------------------- 

 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง  แกไขระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงนิบํารุง 
ของสถานบริการ การสาธารณสุขในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2527 และระเบียบกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการ การสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 ใหเกิดความคลองตัวและเกิดประโยชนแกการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขยิ่งขึ้น  และเพื่ออนุวัติความในมาตรา  24 วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติวธีิการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502  ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534  กระทรวง 
สาธารณสุขโดยอนุมัตจิากรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลังและผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ตาม 
หนังสือ  ดวนมาก ที่ กค 0502/37024  ลงวนัที่ 15 กันยายน 2536 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของหนวยบริการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2536” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงนิบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุข 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2527 

(2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงนิบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุข 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535 
            บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือ 
ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4 วิธีปฏิบัติอ่ืนใดซึ่งมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
โดยอนุโลม 
  ขอ 5 ในระเบยีบนี ้
            “ เงินบํารุง ” ไดแก 

(1) เงินที่หนวยบริการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์เนื่องจากการดาํเนินงานในกจิการของ 
หนวยบริการ  ยกเวน 
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1.1 เงินงบประมาณรายจาย 
1.2 เงินรายรับอื่นที่หนวยบริการไดรับหรือจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ 

เชน  เงินคาธรรมเนียมใบอนญุาตสาธารณสุข  เงินคาธรรมเนียมสมัครสอบ  เงินคาปรับเปรียบเทียบคดี 
เปนตน 

(2) เงินที่หนวยบริการไดรับในลกัษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้ดวย 
2.1 เงินคาบริการที่ไดรับจากการใหใชอาคารสถานที่หรือทรัพยสินของหนวย 

บริการ 
   2.2 เงินที่ไดรับชดใชความเสียหายหรือเงนิที่ไดรับจากการจําหนายจายโอน 
ทรัพยสินของหนวยบริการ  ยกเวนทรัพยสินที่ไดมาจากเงินงบประมาณทั้งหมดหรือบางสวน 
   2.3  เงินที่ไดรับชดใชคืนเงนิบํารุงหรือเงินที่ไดรับชดใชเงินบํารุงที่หนวยบริการ 
ไดจายเปนคากระแสไฟฟา  คาน้ําประปา  ซ่ึงหนวยบริการไดบริการใหแกผูที่ใชหรือใชรวมกับหนวยบรกิาร
   2.4  เงินที่มีผูมอบใหโดยไมไดระบุวัตถุประสงคหรือระบุวัตถุประสงคไว 
ไมชัดแจง 
   2.5  เงินที่ไดจากการดําเนินงานของหนวยบริการที่รับจัดทํา  รับบริการ  รับจาง 
ผลิตเพื่อจําหนายตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2.6 เงินที่ไดรับจากการแสดงหรือจัดกิจกรรมสาธารณสุขของหนวยบริการ 
ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2.7 เงินที่ไดรับจากการจัดประชมุ  อบรม  สัมมนา  ที่หนวยบริการเปนผูจดั 
โดยใชเงนิบํารุงเพื่อประโยชนตอการใหบริการสาธารณสุข 

2.8 เงินที่ไดรับจากการจัดบรกิารพิเศษใหแกผูปวยหรือญาติผูปวย  เชน 
บริการรถรับสงผูปวย  การใชบริการเครื่องถายเอกสาร  เปนตน 

2.9 เงินที่ไดรับจากการริบหลักประกันหรือเงนิคาปรับ  เนื่องจากการผิดสญัญา 
ที่ดําเนินการโดยเงินบํารุงทัง้หมด  หรือใชเงินบํารุงสมทบ  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนของเงินบาํรุงเทานั้น 
                                         2.10  เงินผลประโยชนที่เกดิจากทรัพยสินที่ไดมาดวยเงินบาํรุงหรือทรัพยสินที่มี 
ผูบริจาคใหหนวยบรกิารเพือ่หาผลประโยชน   โดยผูบริจาคไมไดระบวุัตถุประสงค  หรือระบุวัตถุประสงค 
ไวไมชัดแจง  เชน  ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร  เปนตน 
   2.11  เงินสวนลดคาใชบริการโทรศัพทสาธารณะ 

2.12 เงินรายรับอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง 
  “ หนวยบริการ ” หมายความวา 
  (1) โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน 
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(2) หนวยงานอื่นใดในสังกดักระทรวงสาธารณสุขซึ่งดําเนินการเพื่อการสาธารณสุข 
ที่เปนสถานอํานวยบรกิารอันเปนสาธารณประโยชน 
  “ การสาธารณสุข ” ไดแก  การสงเสริมสุขภาพ  การฟนฟูสมรรถภาพ  การรักษาพยาบาล 
การควบคุมปองกันและกําจดัโรค  การศึกษาวิจยัคนควา  การชันสูตรและการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร- 
การแพทย  การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  ตลอดจนการจดัฝกอบรมเกี่ยวกับเรือ่งดังกลาว 
  ขอ 6 ใหหนวยบริการเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อสํารองใชจายไดภายในวงเงินที่กระทรวง 
สาธารณสุขกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  นอกนั้นใหนําฝากกระทรวงการคลงัหรือ 
สํานักงานคลังจังหวดั  หรือสํานักงานคลังอําเภอ  แลวแตกรณี  หรือนาํฝากธนาคารแหงประเทศไทย 
หรือธนาคารพาณิชยทีก่ระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ 
  การนําฝากธนาคารแหงประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยจะตองไมเกินวงเงินที ่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  ขอ 7  การรับเงิน  หนวยบรกิารจะตองออกใบเสร็จรับเงนิใหแกผูชําระเงินทุกครั้ง 
ที่มีการรับเงิน 
  ใบเสร็จรับเงิน ใหใชใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรับเงนิ 
และการออกใบเสร็จรับเงินของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ขอ 8  การรับชําระเงินคารักษาพยาบาล  โดยใชบริการบัตรเครดิต  ใหอยูในอํานาจของ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที ่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  ขอ 9  เงินบํารุงที่หนวยบริการไดรับ  จะนาํไปกอหนี้ผูกพันหรือจายไดเฉพาะกรณีที ่
พึงจายไดจากเงินงบประมาณ  และเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการ 
  การจายเงนิบํารุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหนวยบริการอื่น  หรือการจายเงินบํารุง 
ในลักษณะเงินคาตอบแทน  เงินตอบแทนพเิศษแกบุคคลของหนวยบริการ  ที่ใหบริการดานการรักษา- 
พยาบาลโดยตรง  หรือบริการดานการสาธารณสุขที่เปนบริการอันเปนสาธารณประโยชน  ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑ  วธีิการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  ขอ 10  รายจายตอไปนี้  หามจายจากเงินบาํรุง 

(1) รายจายในลักษณะบําเหน็จบํานาญ 
(2) รายจายคาซอมแซมบานพักหรืออาคารที่พักซึ่งมิใชเปนการตอเติม  ปรับปรุง 

ที่มีราคาเกินกวา  100,000  บาท 
(3) รายจายคาที่ดนิ และสิ่งกอสรางที่มีราคาเกินกวา  500,000  บาท 
(4) รายจายคาครุภณัฑซ่ึงมีราคาเกินกวาหนวยละ  200,000  บาท 
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(5) รายจายเพื่อซ้ือยานพาหนะ  เวนแต 
ก. รถจักรยาน  2  ลอ  รถจักรยานยนต 
ข. รถพยาบาลหรือรถกระบะซึ่งซื้อเพื่อทดแทนรถคันเดิมทีม่ีอายุการใชงาน 

ไมต่ํากวา  7  ป 
(6) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 
สําหรับรายจายที่อยูภายในวงเงินตาม (2) (3) หรือ (4)  ใหหวัหนาสวนราชการ 

เจาสังกัดหรือผูที่หัวหนาสวนราชการเจาสงักัดมอบหมายพิจารณาสั่งจายไดตามความจําเปน  ถาตองจาย 
เกินกวาวงเงินที่กําหนดใน (2) (3) หรือ (4) หรือถาจําเปนตองจายตามรายจาย (5)  ใหขอทําความตกลงกับ 
สํานักงบประมาณกอน 
  ขอ 11 อํานาจในการอนุมัตกิารกอหนี้ผูกพันใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ 
   อํานาจในการอนุมัติการจายเงินบํารุงใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ 
เงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  ขอ 12 ระบบบัญชีเงินบํารุงของหนวยบริการใหปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวนราชการ 
โดยอนุโลม  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น 
  ขอ 13 เมื่อส้ินเดือนหนึ่ง ๆ  ใหหนวยบรกิารจัดทํารายงานการรับจายเงนิบํารุงในระหวาง 
เดือนนัน้  ตามแบบทายระเบยีบนี้  พรอมทัง้รวบรวมใบสาํคัญคูจายและเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี ้
ใหเสร็จภายในวันสิ้นเดือนถัดไป  เพื่อเกบ็ไวใหสํานักงานตรวจเงนิแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ 
ภูมิภาคแลวแตกรณี ตรวจสอบ 
  ขอ 14 ใหหนวยบริการสงสําเนารายงานการรับจายเงินตามขอ 13 ประจําเดือนมีนาคม 
และกันยายน ใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบภายในวนัสิ้นเดือนถัดไป 
  ขอ 15 ในกรณทีี่ปรากฏวา  หนวยบรกิารแหงใดมีเงินบํารุงเหลือเกินความจําเปน 
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณจะกําหนดใหหนวยบรกิารนําสงเปนเงินรายไดแผนดินตามจํานวน 
ที่เห็นสมควรก็ได 
  ขอ 16 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้ และใหมี
อํานาจออกขอบังคับหรือคําสั่งในทางปฏิบัติ  แตตองไมขัดหรือแยงกบัระเบียบนี ้
  ขอ 17  ให 

(1) บรรดาขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. 2527  และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงนิบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุข 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขดัหรือแยงกับระเบียบนี ้
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ทั้งนี้ จนกวาจะมีขอบังคับหรือคําสั่งที่ออกตามระเบียบนี ้
(2) บรรดาหนังสือส่ังการหรืออนุญาตตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 

เงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2527  และระเบยีบกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535  ใชไดตอไปจนกวาจะดําเนนิการตามหนังสือส่ังการหรืออนุญาตแลวเสร็จหรือจนกวาจะมีหนังสือ 
ส่ังการหรืออนุญาตเปนอยางอื่น 
 

      ประกาศ  ณ  วนัที่   11  ตุลาคม  พ.ศ. 2536 
              (ลงชื่อ)      อาทิตย   อุไรรัตน 
             (นายอาทิตย   อุไรรัตน) 
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข      
 
 
 

 
 


