ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.๒๕๔๔
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดให้ มีสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานและครอบครัวพนักงานของมหาวิทยาลัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๐) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.๒๕๔๑ และตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใน
การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานและลู กจ้างประจาหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
พิเศษของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวราย เดือนและรายวัน
“ครอบครัวของพนักงาน” หมายถึง
(๑)คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย

-๒(๒)บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายโดยกาเนิดของพนักงาน ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ
บรรลุนิติภาวะแล้วแต่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยที่บุตรนั้นยังไม่มี
รายได้เป็นของตนเองและมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี จานวนไม่เกิน ๒ คน
(๓)คู่สมรสและบุตรตาม (๑) และ (๒) ต้องมีหลักฐานปรากฏในทะเบียนประวัติ
ของพนักงาน ซึ่งเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยและต้องมีบัตรประจาตัวซึ่งออกให้โดยมหาวิทยาลัย
“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย สถานพยาบาลของ
ทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายถึง สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของ
ทางราชการและให้ ห มายความรวมถึงสถานพยาบาลหรือ โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร
รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย คุรุสภา สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนด
“ค่ า รั ก ษาพยาบาล” หมายถึ ง เงิ น ที่ ส ถานพยาบาลเรี ย กเก็ บ ในการให้
การรักษาพยาบาล ซึ่งได้แก่
(๑) ค่าห้องและค่าอาหารขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล
(๒) ค่าบาบัดโรค
(๓) ค่ารักษาทางศัลยกรรม
(๔) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บาบัดรักษาโรค
(๕) ค่าจ้างพยาบาลพิเศษเฝ้าไข้
(๖) ค่ารักษาโรคฟัน
(๗) ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป
(๘) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
“ค่าบาบัดโรค” หมายถึง
(๑) ค่ายา และค่าตกแต่งบาดแผล
(๒) ค่าเอกซเรย์และค่าตรวจสอบในห้องทดลอง
(๓) ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน ค่าบริการเกี่ยวกับ
เลือดและการถ่ายเลือด
(๔) ค่าบริการทางการแพทย์
(๕) ค่าออกซิเจนและสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการบาบัดโรค
(๖) ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ผ่าตัด ค่าห้องคลอด ค่าห้องฉุกเฉิน
(๗) ค่ายาสลบและค่าบริการวางยาสลบ

-๓(๘) ค่าฉายรังสีเพื่อการรักษา พยาบาล
(๙) ค่ากายภาพบาบัดและค่าอาชีวบาบัด
(๑๐) ค่าวัตถุพิเศษที่นามาใช้ในร่างกายตามวิธีการผ่าตัดดามกระดูก และวัตถุ
อื่นๆ ที่นามาใช้ในร่างกายเพื่อช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วย
(๑๑) ค่าเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ
(๑๒) ค่าตรวจและวิเคราะห์โรค
(๑๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
“ค่ารักษาทางศัลยกรรม” หมายถึง ค่าซ่อมแซมหรือค่าธรรมเนียมการรักษา
ทางศัลยกรรมตกแต่ง อันสืบเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการรักษา
สายตาที่เสียไปหรือผิดปกติ อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
“สถานพยาบาลเอกชน”๑ หมายถึง สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชน
ที่มีแพทย์ประจา
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอานาจออกประกาศ
หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี ที่
มีปัญหาคาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีกาหนด
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจะให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน
และครอบครัวของพนักงานทั้งในสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย สถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลเอกชนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๗ กรณีที่พนักงานมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นหรือ
บุคคลอื่นด้วย และพนักงานได้ใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นนั้น
๑ ข้อ ๓

นิยามคาว่า “สถานพยาบาลเอกชน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖

-๔ถ้ าค่ ารั กษาพยาบาลที่ ได้ รั บนั้ นต่ ากว่ าเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการรั กษาพยาบาลตามระเบี ยบนี้
มหาวิทยาลัยจะให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่เท่านั้น ทัง้ นี้ให้
รวมถึงกรณี ที่พนั กงานและ/หรือครอบครัวพนักงานได้ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือ
ประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันภัยเป็นการส่วนตัวด้วย
กรณีที่ครอบครัวของพนักงานมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
หรือบุคคลอื่นด้วย มหาวิทยาลัยจะไม่ให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ เว้น
แต่เมื่อค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้
ซึ่งมหาวิทยาลัยให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่แต่ไม่เกินอัตรา
ที่กาหนดในระเบียบนี้ โดยให้นับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นและ
จากมหาวิทยาลัยรวมกัน
กรณีที่คู่สมรสของพนักงานเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจา
ตาบล หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตาแหน่ง
มหาวิทยาลัย จะให้ เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง หลั งจากได้รับการ
ลดหย่อนแล้ว แต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดในระเบียบนี้
การได้ รั บ เงิน สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรัก ษาพยาบาลเฉพาะส่ ว นที่ ยั งขาดอยู่
ดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ภาพถ่ายหรือสาเนาหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลที่หน่ วยงานหรือ
บุคคลอื่น และหรือบริษัทประกันภัยได้รับรองว่าผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว
จานวนเงินเท่าไรเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
ข้อ ๘ กรณีที่คู่สมรสของพนักงานเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยด้วย ให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรั กษาพยาบาลของบุตร หากได้หย่าขาดจากกัน
มหาวิทยาลัยจะให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุตรแก่ผู้ใช้อานาจปกครองบุตร
ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจะให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีที่
พนั กงานขอเบิ กค่ ารักษาพยาบาลภายในหนึ่งร้อยยี่สิ บวัน นับ แต่วันที่ พนั กงานได้จ่ายเงินค่ า
รั ก ษาพยาบาลไปแล้ ว เว้น แต่ จ ะได้ รับ อนุ มั ติ เป็ น อย่ างอื่น จากอธิ ก ารบดี หรื อผู้ ที่ อ ธิก ารบดี
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ กรณีพนักงานหรือครอบครัวของพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ ป่ ว ยในและพนั ก งานประสงค์ จ ะให้ ส ถานพยาบาลเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลจาก
มหาวิทยาลัยโดยตรงให้ปฏิบัติดังนี้

-๕(๑)ให้พนักงานยื่นคาขอหนังสือรับรองการให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนาเสนอผู้มีอานาจออกหนังสือ
รับรอง
(๒)ให้ พ นั ก งานยื่ น หนั ง สื อ รั บ รองตาม(๑) ต่ อ สถานพยาบาลที่ เข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาล ในกรณีที่เป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยตรงแก่สถานพยาบาลของเอกชน จะ
กระทาได้แต่เฉพาะเมื่อเป็นสถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยได้ทาความตกลงในเรื่องนี้ไว้แล้วเท่านั้น
ข้ อ ๑๑ กรณี ที่ พ นั ก งานหรื อ ครอบครั ว ของพนั ก งานรั ก ษาพยาบาลอาการ
เจ็ บ ป่ ว ยของตนเองด้ ว ยตนเองก็ ดี หรื อ ให้ บุ ค คลอื่ น รั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่ ต นโดยพลการก็ ดี
มหาวิทยาลัยจะไม่ให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่พนักงาน
ได้ รั บ มอบหมายให้ ไปปฏิ บั ติ ง านในท้ อ งที่ ที่ ห่ า งไกลสถานพยาบาลของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๑๒ ผู้ ใ ดกระท าการใดหรื อ พยายามกระท าการใดโดยมิ ช อบเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินั ย และอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ตลอดไป รวมทั้งจะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา และ
หรือกฎหมายอื่นด้วย
ข้อ ๑๒ ทวิ๒ หลักเกณฑ์และประเภทสถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
(๑)สถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลั ยกาหนดสาหรับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน ได้แก่ โรงพยาบาลของเอกชน ที่มีจานวนเตียงรับผู้ป่วยขนาด ๕๐ เตียงขึ้นไป
ซึ่งได้จดทะเบียนประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลไว้กับกระทรวงสาธารณสุข
และมีแพทย์ประจาซึ่งมีใบประกอบโรคศิลป์
(๒)สถานพยาบาลของเอกชนที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนด ส าหรั บการรั กษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรงพยาบาลของเอกชนที่มีจานวนเตียงรับผู้ป่วยขนาด ๑๐ เตียงขึ้นไป

๒ ข้อ ๑๒ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖

-๖ซึ่งได้จดทะเบียนประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลไว้กับกระทรวงสาธารณสุข
และมีแพทย์ประจาซึ่งมีใบประกอบโรคศิลป์
(๓)สถานพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือกของเอกชนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้แก่
สถ าน พ ย าบ าล ข อ งเอก ช น ห รื อ ค ลิ นิ ก ที่ มี ทั น ต แ พ ท ย์ ป ระจ าซึ่ งส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ า
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตซึ่งมีใบประกอบโรคศิลป์และได้จดทะเบียนวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลไว้กับกระทรวงสาธารณสุข
หมวด ๒
การรักษาพยาบาล
ข้อ ๑๓ การให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทั่วไปแก่พนักงาน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้
(๑) สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยจะให้การรักษาพยาบาลแก่พนักงานโดยไม่คิด
ค่ารักษาพยาบาล
(๒) สถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
ก. ค่าห้องและค่าอาหารตามที่จ่ายจริง
ข. ค่าบาบัดโรคตามที่จ่ายจริง
ค. ค่ารัก ษาทางศั ล ยกรรมตามที่จ่ ายจริง แต่ไม่ เกิน อั ตราที่ ม หาวิท ยาลั ย
กาหนด
ง. ค่าอวัยวะเทียมและค่าอุปกรณ์บาบัดรักษาโรคตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) สถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน
ก. ค่าห้องและค่าอาหารรวมกันตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข. ค่าบาบัดโรคตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ค. ค่ารัก ษาทางศั ล ยกรรมตามที่จ่ ายจริง แต่ไม่ เกิน อั ตราที่ ม หาวิท ยาลั ย
กาหนด
ง. ค่าอวัยวะเทียมและค่าอุปกรณ์บาบัดรักษาโรคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
อัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด

-๗การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และเป็นกรณีของการเจ็บป่วยที่ต้องการ
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษตามความเห็นของแพทย์ประจาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในอัตราเดียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
ส่วนกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๔พนักงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล
ของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ที่จาเป็นต้องมีพยาบาล
พิเศษเฝ้าดูแลโดยใกล้ชิด มหาวิทยาลัยจะออกค่าจ้างพยาบาลพิเศษให้เฉพาะกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
(๑) เป็นการเจ็บป่วยทางสมองหรือมีอาการอยู่ในขั้นอันตรายอย่างร้ายแรงและ
แพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลให้ความเห็นว่าถ้าไม่มีพยาบาลพิเศษเฝ้าดูแลโดยใกล้ชิดแล้ว ผู้ป่วย
อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้
(๒) แพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล ให้ความเห็นว่าต้องมีพยาบาลพิเศษเฝ้าดูแล
อย่างใกล้ชิดเพื่อบันทึกชีพจร การหายใจ ความดันโลหิตหรือตรวจสอบอาการอื่น ๆ ทุกครึ่งชั่วโมง
ติดต่อกัน
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดและไม่เกินสามวันและพยาบาลพิเศษหนึ่งคนต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง แต่ถ้าแพทย์ผู้ให้การ
รักษาพยาบาลให้ความเห็นชอบก็ให้เบิกได้ไม่เกินหกวันต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๕ พนั กงานที่เจ็บป่วยเนื่ องจากการปฏิบัติงานให้ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
จะให้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดตามความจาเป็นแห่งโรคหรือตามความเจ็บป่วย
ข้อ ๑๖ การให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทั่วไปแก่ครอบครัว ของ
พนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้
(๑) สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
สถานพยาบาลของมหาวิท ยาลั ยจะให้ ก ารรัก ษาพยาบาลแก่ ค รอบครัว ของ
พนักงานและบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล ในกรณีของบุตรบุญ
ธรรม มหาวิทยาลั ย จะให้ บ ริการและเวชภัณ ฑ์ในการรักษาพยาบาลเท่าที่ส ถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยมีอยู่เท่านั้น
(๒) สถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
ก.ค่าห้องและค่าอาหารตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด

-๘ข.ค่าบาบัดโรคตามที่จ่ายจริงแต่จะต้องเป็นการบาบัดโรคตามคาสั่งแพทย์
ผู้ให้การรักษาพยาบาล
ค.ค่ ารั ก ษาทางศั ล ยกรรมตามที่ จ่ า ยจริง แต่ จ ะต้ อ งเป็ น การรัก ษาทาง
ศัลยกรรมตามคาสั่งแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาล แต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ง.ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์บาบัดรักษาโรคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
อัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งสิ้นต่อคน ให้ เบิกได้ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
(๓) สถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัยกาหนด เฉพาะการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยในเท่านั้น
ก.ค่าห้องและค่าอาหารรวมกัน เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข.ค่ า บ าบั ด โรค ครึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น อั ต ราที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ค.ค่ารักษาทางศัลยกรรม ครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ง.ค่าอวัยวะเทียมและค่าอุปกรณ์บาบัดโรค ครึ่งหนึ่งของจานวนที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งสิ้ นต่อคน ให้ เบิกได้ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
ข้อ ๑๗ มหาวิทยาลัยจะให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการคลอดบุตร
แก่พนักงานและคู่สมรสของพนักงานจานวนไม่เกิน ๒ ครั้ง เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามที่ให้
ไว้ในหมวดนี้
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือ
สารทดแทนน้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์บาบัดรักษาโรค
หรือไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์แก่พนักงานหรือครอบครัวของพนักงานผู้เข้า
รั บ การรั ก ษาพ ยาบาลได้ เมื ่อ แพทย์ผู ้ใ ห้ก ารตรวจรัก ษาพยาบาล หรือ หัว หน้า ส่ว น
สถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่ งนั้นให้การรับรองแล้ ว ให้พนักงานหรือครอบครัวของ
พนักงานผู้เข้ารับการรักษานั้น ซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์ ณ สถานที่อื่นซึ่ง

-๙อยู่ในประเทศไทยได้และให้เบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ได้
ข้อ ๑๙ มหาวิทยาลัยจะไม่ให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีที่
พนักงานและครอบครัวของพนักงานเจ็บป่วยอันเป็นผลโดยตรงของเหตุดังต่อไปนี้
(๑) การเสพสุรา สิ่งมึนเมา ยาเสพติดหรือสารเสพติด
(๒) การเป็นกามโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) การจงใจฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือคาสั่งอันชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
(๔) การก่อให้เกิดอันตรายขึ้นเองโดยการกระทาผิดกฎหมาย ยกเว้นความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(๕) การรักษาพยาบาลหรือการทาศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม หรือ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒๐ สิทธิประโยชน์ด้านเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของครอบครัว ของ
พนักงานจะสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑)พนักงานได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
(๒)๓ พนักงานและครอบครัวของพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ
(๓)บุตรได้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เว้นแต่บุตรนั้นกาลังศึกษาอยู่ในระดั บ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองและมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี
ข้อ ๒๑ การเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลนอกเขตที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยของพนักงานและครอบครัวของพนักงาน มหาวิทยาลัยจะไม่ออกค่าใช้จ่ายให้
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(๑)๔ การเดิน ทางของพนั กงานไปรับ การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตามคาแนะนาของแพทย์ผู้ทาการ
๓

ข้อ ๒๐(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๔ ข้อ ๒๑(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕

-๑๐รักษาและด้วยความเห็นชอบของแพทย์ประจามหาวิทยาลัย ในกรณีเช่นนี้ มหาวิทยาลัยจะออก
ค่าที่พกั และค่าพาหนะเดินทางไปและกลับให้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒ )ม ห าวิ ท ย าลั ย อ าจ ก าห น ด ให้ พ นั ก งาน ที่ จ ะ ต้ อ งเดิ น ท างไป รั บ
การรักษาพยาบาลนอกเขตที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใช้รถพยาบาลของมหาวิทยาลัยก็ได้
(๓)ในกรณีครอบครัวของพนักงานต้องเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลนอกเขต
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ถ้าแพทย์ประจาสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินให้
ใช้รถพยาบาลของมหาวิทยาลัยเป็นพาหนะเดินทางได้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ มหาวิทยาลัยจะให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงานและ
ครอบครัวของพนักงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลของเอกชนที่
มหาวิทยาลัยมิได้กาหนด ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) จะต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งได้จดทะเบียนไว้
กับทางราชการ
(๒) เป็นกรณีฉุกเฉินและต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะ
กระทาได้
(๓) ค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๓
การรักษาโรคฟันและโรคเหงือก
ข้อ ๒๓ การรักษาพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือก จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
มหาวิทยาลัยได้เฉพาะสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ได้ จด
ทะเบียนกับทางราชการ
ข้อ ๒๔ มหาวิทยาลัยจะไม่ให้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการทาฟันเพื่อความสวยงาม
ทั้ งนี้ ค่ า รั ก ษาโรคฟั น ของพนั ก งานสามารถเบิ ก ได้ ทั้ งสถานพยาบาลของรั ฐ บาลและเอกชน
พนักงานและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่ารักษาโรคฟันได้ตามที่จ่ายจริง พนักงานสามารถ
เบิกได้รวมแล้วไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี บุคคลในครอบครัวเบิกได้รวมแล้วไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ต่อปี
หมวด ๔
การตรวจสุขภาพ

-๑๑ข้อ ๒๕ พนักงานที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพทั่วไปประจาปีให้ตรวจได้ปีละหนึ่ง
ครั้ง ณ สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของ
เอกชนที่ได้รับการจดทะเบียนกับทางราชการ และมหาวิทยาลัยจะออกค่าใช้จ่ายให้เท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พลตารวจเอก

เภา สารสิน
( เภา สารสิน )
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-๑๒-

รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่มหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับการรักษาพยาบาล
ลาดับ
ชื่อสถานพยาบาล
ที่อยู่

-๑๓จังหวัดเชียงราย
๑. โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
๒. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
๓. โรงพยาบาลห้างเซียม
จังหวัดเชียงใหม่
๑. โรงพยาบาลช้างเผือก
๒. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
๓. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ๒
๔. โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
๕. โรงพยาบาลแมคเคน
๖. โรงพยาบาลรวมแพทย์
๗. โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
๘. โรงพยาบาลลานนา
๙. โรงพยาบาลหมอวงค์
๑๐. โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
กรุงเทพมหานคร
๑. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
๒. โรงพยาบาลกรุงเทพ
๓. โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์
๔. โรงพยาบาลกรุงธน
๕. โรงพยาบาลกล้วยน้าไท
๖. โรงพยาบาลเซนหลุยส์
๗. โรงพยาบาลเดชา
๘. โรงพยาบาลธนบุรี
๙.
ลาดับ

โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
ชื่อสถานพยาบาล

๑๗ ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
๑๑๕/เอเชีย ๑ ม.๑๓ ต.สันทราย อ.เมือง
๒๐๒๗ ถนนพหลโยธิน ม.๑ ต.เมืองพาน อ.พาน
๑/๗ ซ.๒ ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
๘ ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
๙๙ ถ.ชม.-พร้าว ม.๕ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
๑๓๓ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง
๖๘-๖๙ ม.๘ ต.ป่าแดด อ.เมือง
๒๑ ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง
๓๑๖/๑ ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง
๑ ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง
๑๑๑/๑๐ ถ.กองทราย ต.วัดเกตุ อ.เมือง
๑๕๘ ม.๑๐ ต.ป่าแดด อ.เมือง
๑๒๔ ถนนสีลม บางรัก
๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
๓๖๐ ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ ยานนาวา
๕๑๙ ถนนตากสิน ธนบุรี
๘๐ ซอยกล้วยน้าไท ถนนพระราม ๔
๒๑๕ ถนนสาธรใต้ ยานนาวา
๓๔๖ ถนนศรีอยุธยา พญาไท
๓๔/๑ ซอยโรงเรียนแสงศึกษา ถนนอิสรภาพ
บางกอกน้อย
๖๗๐/๑ ถนนพหลโยธิน พญาไท
ที่อยู่

-๑๔๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

โรงพยาบาลพญาไท ๑
โรงพยาบาลพญาไท ๒
โรงพยาบาลมิชชั่น
โรงพยาบาลเมโย
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยเนอรัล
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลบางมด

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
โรงพยาบาลรามคาแหง

๓๖๔/๑ ถนนศรีอยุธยา พญาไท
๙๔๓ ถนนพหลโยธิน พญาไท
๔๓๐ ถนนพิษณุโลก ป้อมปราบ
๒๐๑๒/๕-๖ ถนนพหลโยธิน บางเขน
ถนนแจ้งวัฒนะ ดอนเมือง
สะพานใหม่ ดอนเมือง บางเขน
๑๑๔/๔ ถนนเศรษฐศิริ พญาไท
๕๑/๓ ถนนงามวงศ์วาน บางเขน
๖๖๕ ถนนบารุงเมือง ป้อมปราบ
ถนนประชาราษฎร์สาน ๒ ดุสิต
๕๘/๒ ถนนเพชรเกษม บางแค ภาษีเจริญ
๕๙/๗ หมู่ ๑๐ ถนนพระราม ๒ บางมด
บางขุนเทียน
๓๓ ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท คลองเตย
๑๔๑๑ ถนนสุขุมวิท พระโขนง
๗๓๓/๓๔๕ พหลโยธิน
ถนนรามคาแหง บางกะปิ

