
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการใหเงนิเชื่อคารักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

................................................................. 

 
เพ่ือใหการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาลแกผูปวยที่มาขอรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนไปดวยความคลองตัว  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป  

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๓  

(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศอ่ืนใด ในสวนที่วางไวแลวในขอบังคับน้ี หรือที่ขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน  

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี  

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 

“สวนงาน” 0

๑ หมายถึง สวนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดต้ังสวนงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดต้ังสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 

“โรงพยาบาล” 1

๒ หมายความรวมถึง โรงพยาบาล และสถานพยาบาลที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืนที่ทํา

หนาที่เชนเดียวกับโรงพยาบาลที่อยูในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

“หนวยงาน” 2

๓ หมายถึง สวนราชการ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานอ่ืนใดของรัฐ เอกชนที่เปนนิติบุคคล สมาคม และมูลนิธิ ที่ทําสัญญากกับมหาวิทยาลัยมหิดลตามบัญชี

แนบทายขอบังคับน้ี หรือตามประกาศรายช่ือของสวนงาน 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  

“ผูปวย” หมายถึง ผูที่เปนคนไขที่ไดรับพระบรมราชานุเคราะห ลูกจางสวนราชการที่มิไดรับคาจาง

จากงบประมาณรายจาย และกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน อดีตพนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน 

บิดามารดา คูสมรส และบุตรของพนักงานหรือลูกจางหรืออดีตพนักงานหรือลูกจางของ หนวยงาน รวมสมาชิก 

ผูเอาประกันของหนวยงานทั้งที่เปนผูปวยในและผูปวยนอกของโรงพยาบาล 

                                                 
๑ เพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  
๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖   
๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖   
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ขอ ๕ การใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาลแกผูปวย ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี  

ใหหนวยงานตามบัญชีรายช่ือแนบทายขอบังคับน้ี ยังคงมีสิทธิไดรับการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาล

ตามขอบังคับน้ีตอไปแมจะมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของหนวยงานในภายหลัง 

ขอ ๖ 3

๔ ในการทําสัญญาการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาลระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน ใหใช

สัญญาตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ี ใหหัวหนาสวนงานหรือผูอํานวยการ

โรงพยาบาลที่ไมไดสังกัดสวนงานแลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจลงนามในสัญญาแทนอธิการบดี 

ขอ ๗4

๕ ใหผูปวยนําหนังสือรับรองการใชสิทธิจากหนวยงานของตนมาแสดง โดยหนังสือรับรองการใช

สิทธิดังกลาวจะตองใหบุคคลที่หนวยงานน้ันแจงรายช่ือ ตําแหนง และ ตัวอยางลายมือช่ือตอโรงพยาบาลไวแลว

หรือจากฐานขอมูลที่หนวยงานที่ใหการรับรองสิทธิของผูปวยสงใหกับโรงพยาบาลเปนผูลงนามรับรอง 

ขอ ๘ ในกรณีที่โรงพยาบาลและหนวยงานตกลงรวมกันที่จะใชหลักฐานการรับรองการใชสิทธิอ่ืน

แทนหนังสือรับรองการใชสิทธิ ใหโรงพยาบาลกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหลักฐานรับรองการใชสิทธิน้ัน 

ขอ ๙ หนังสือหรือหลักฐานรับรองการใชสิทธิจะตองมีสาระสําคัญดังน้ี 

(๑) ช่ือผูปวย 

(๒) สิทธิของผูปวยที่สามารถไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลทั้งหมดหรือแตบางสวนและเปนจํานวน

เทาไร 

(๓) ขอความรับรองวาหนวยงานตนสังกัดจะจายเงินคารักษาพยาบาลของผูปวย ใหแกโรงพยาบาล 

ภายในระยะเวลาที่โรงพยาบาลกําหนด 

ขอ ๑๐ การใหบริการเงินเช่ือน้ีไมรวมถึง 

(๑) คาจางพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอ่ืนทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงิน

ตอบแทน 

(๒) ในกรณีที่โรงพยาบาลไมมียา เวชภัณฑ เลือดและสวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทนน้ํายา

หรืออาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทยีมและอุปกรณ ในการบําบัดรักษาโรคจําหนายและผูปวยจําเปนตอง

ซื้อจากภายนอกโรงพยาบาล 

ขอ ๑๑ ผูปวยจะตองจายคารักษาพยาบาลเปนเงินสดใหแกโรงพยาบาลในกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) สวนที่เกินจากสวัสดิการที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัดตามขอ ๙ (๒)  

(๒) กรณีตามขอ ๑๐ พรอมกับผลการวิเคราะห และจัดทําบัญชีรายช่ือหนวยงานที่โรงพยาบาลเปน 

ผูมีอํานาจ 

ขอ ๑๒ 5

๖ กรณีโรงพยาบาลประสงคจะใหหนวยงานใดมีสิทธิไดรับการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาลที่

เพ่ิมเติมจากบัญชีรายช่ือแนบทายขอบังคับน้ี ใหหัวหนาสวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวน

งานเปนผูอนุมัติ และเสนอใหอธิการบดีเพ่ือทราบ และจัดทําเปนประกาศของโรงพยาบาล 

                                                 
๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖   
๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  
๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  
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เมื่อไดรับอนุมัติตามวรรคหน่ึงแลว หนวยงานจะไดสิทธิเงินเช่ือคารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล  

ก็ตอเมื่อไดจัดทําสัญญาการใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาล และดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี

แลว 

ขอ ๑๓ 6

๗ ในกรณีที่หนวยงานไมดําเนินการจายเงินคารักษาพยาบาลของผูปวยใหแกโรงพยาบาล

ภายในระยะเวลาที่โรงพยาบาลกําหนด โรงพยาบาลอาจเรียกรองใหหนวยงานปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาหรือ 

อาจระงับการใหเงินเช่ือแกผูปวยที่สังกัดหนวยงานน้ันเปนการช่ัวคราว หรืออาจเสนอหัวหนาสวนงานหรือ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรณีที่ไมไดสังกัดสวนงาน เพ่ือขออนุมัติยกเลิกใหเงินเช่ือคารักษาพยาบาลแกผูปวยที่

สังกัดหนวยงานน้ันก็ได 

การยกเลิกใหเงินเช่ือตามวรรคแรกใหทําเปนประกาศของสวนงาน หรือประกาศของโรงพยาบาล

แลวแตกรณี ทั้งน้ีใหแจงมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบดวย 

ขอ ๑๓/๑ 7

๘ ใหสวนงาน และโรงพยาบาล ที่ไมไดสังกัดสวนงาน ควบคุมดูแลการใหเงินเช่ือคา

รักษาพยาบาล และรายงานผลการดําเนินงานการใหเงินเช่ือใหมหาวิทยาลัยทราบทุกหกเดือน 

ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามขอบังคับ

น้ีการตีความและวินิจฉัยของอธิการบดี ใหถือเปนที่สุด 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(ลงนาม) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี 

  

                                                 
๗ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  
๘ เพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  
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รายชื่อหนวยงานที่ไดรบัอนญุาตใหเขารับการรักษาพยาบาลดวยเงนิเชื่อ 

รัฐวิสาหกิจ 

๑. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

๒. การไฟฟานครหลวง  

๓. การไฟฟาสวนภูมิภาค  

๔. การประปานครหลวง  

๕. การประปาสวนภูมิภาค  

๖. การรถไฟแหงประเทศไทย  

๗. การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  

๘. การทาเรือแหงประเทศไทย  

๙. การสื่อสารแหงประเทศไทย  

๑๐. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

๑๑. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

๑๒. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

๑๓. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  

๑๔. องคการเภสัชกรรม  

๑๕. องคการสะพานปลา  

๑๖. สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

๑๗. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  

๑๘. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  

๑๙. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

๒๐. ธนาคารออมสิน  

๒๑. ธนาคารอาคารสงเคราะห  

๒๒. การกีฬาแหงประเทศไทย  

๒๓. การทางพิเศษแหงประเทศไทย  

๒๔. การเคหะแหงชาติ  

๒๕. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

๒๖. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ  

๒๗. องคการอุตสาหกรรมปาไม  

๒๘. องคการเหมืองแรในทะเล  

๒๙. องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป  

๓๐. องคการแกว  

๓๑. องคการทอผา  

๓๒. องคการแบตเตอรี่  
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๓๓. องคการฟอกหนัง  

๓๔. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  

๓๕. องคการสวนยาง  

๓๖. องคการอุตสาหกรรมหองเย็น  

๓๗. องคการคลังสินคา  

๓๘. องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร  

๓๙. องคการตลาด  

๔๐. องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  

๔๑. องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ  

๔๒. องคการสวนสัตว  

๔๓. ธนาคารกรุงไทย จํากัด  

๔๔. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด  

๔๕. บริษัท ขนสง จํากัด  

๔๖. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  

๔๗. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด  

๔๘. บริษัท กระสอบอิสาน จํากัด  

๔๙. บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  

๕๐. บริษัท ไมอัดไทย จํากัด  

๕๑. บริษัท ปราจีนบุรีจังหวัดพาณิชย จํากัด  

๕๒. บริษัท ลําพูนจังหวัดพาณิชย จํากัด  

๕๓. บริษัท จังหวัดสุรินทร จํากัด  

๕๔. บริษัท การบินไทย จํากัด  

๕๕. บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด  

๕๖. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  

๕๗. องคการสุรา กรมสรรพสามิต  

๕๘. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  

๕๙. โรงงานไพ กรมสรรพสามิต  

๖๐. โรงงานน้ําตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

๖๑. โรงงานกระดาษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

๖๒. โรงพิมพตํารวจ  

๖๓. สํานักงานธนานุเคราะห กรมประชาสงเคราะห  

๖๔. ธนาคารแหงประเทศไทย  

๖๕. บริษัท บางจากปโตรเลียม  

๖๖. บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  
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หนวยงานเอกชน สมาคม มูลนิธิ 

๑. บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด และบริษัทในเครือ  

๒. ธนาคารกสิกรไทย  

๓. ธนาคารกรุงเทพ  

๔. ธนาคารไทยพาณิชย  

๕. มูลนิธิแพทยอาสา  

๖. สภาสังคมสงเคราะห  

๗. องคการสหประชาชาติ  

๘. การศึกษาเอกชนกรุงเทพฯ ตางจังหวัด  

๙. ราชตฤณมัยสมาคม  

๑๐. องคการสงเคราะหทหารผานศึก  

๑๑. โรงพิมพสวนทองถิ่น  

๑๒. องคการคาคุรุสภา  

๑๓. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  

๑๔. บริษัท สยามกลการ  

๑๕. บริษัท เบอรียุคเกอร จํากัด  

๑๖. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด  

๑๗. บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล แอสซัวรันส 
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