
160 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



161กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



162 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



163กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



164 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



165กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



166 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



167กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



168 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



169กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



170 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



171กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



172 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



173กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



174 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



175กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



176 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



177กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



178 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



179กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



180 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



181กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



182 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



183กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



184 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



185กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



186 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







  





















       





















                                                 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


















































ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน
ว่าด้วยบัตรประจำาตัว ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

พ.ศ. ๒๕๕๖



187กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







  





















       





















                                                 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




















































188 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

































    

   



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



































 

 
 
 

 
 

 
 

 



189กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

































    

   



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



































 

 
 
 

 
 

 
 

 



190 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิก 

กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๕๓๓๑ 

   
 

ดวยคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน เห็นควรใหสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล กองอาสารักษาดินแดน จึงกําหนดรายละเอียดในการใหสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 
ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิกจายเงิน

คารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๓” 
 
ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 
“ผูมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล” หมายความวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ี

เจ็บปวย หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี หรืออันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาท่ี ในภารกิจใด ๆ 
ตามที่ไดรับอนุมัติจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการ
รักษาพยาบาล ดังน้ี 

(๑) คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน คานํ้ายาหรือ
อาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษาโรค 

(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรครวมทั้งคาซอมแซม 
(๓) คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจาง ผู

พยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีมีลักษณะเปนเงินตอบแทน
พิเศษ 

(๔) คาหองและคาอาหารตลอดเวลาท่ีเขารับการรักษาพยาบาล 
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการ

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณสภากาชาดไทย 
คุรุสภา สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย องคการสงเคราะหทหารผานศึก และ
สถานพยาบาลอ่ืนที่กระทรวงการคลังกําหนด 

                                                
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนท่ี ๑๙๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ขอ ๔  การเบิกคารักษาพยาบาลใหเบิกไดเฉพาะการเขารับการรักษาพยาบาลจาก

สถานพยาบาลของทางราชการเทาน้ัน สวนประเภทและอัตราใหอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ในกรณีที่ค า รักษาพยาบาลที่ เ รียกเก็บเกินกวาสิทธิที่ผูมีสิทธิพึงได รับก็ให
สถานพยาบาลเรียกเก็บสวนที่เกินน้ันจากผูเขารับการรักษาพยาบาลโดยตรง 

 
ขอ ๕  การย่ืนคําขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเขา

รับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน 
(๑) ใหผูมีสิทธิ ย่ืนคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลตามแบบ 

“รพ.อส. ๑” ทายระเบียบน้ี ตอผูบังคับบัญชาตามขอ ๗ 
(๒) เม่ือผูบังคับบัญชาตามขอ ๗ เห็นวาผูย่ืนคําขอหนังสือรับรองมีสิทธิไดรับเงินคา

รักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี ก็ใหออกหนังสือรับรองตามแบบ รพ.อส .๒ ใหแกผูยื่นคําขอ 
(๓) การจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับคารักษาพยาบาล (รพ.อส. ๒) ใหกองรอย

อาสารักษาดินแดนอําเภอ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัด หรือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดทําหนังสือรับรอง ๓ ฉบับ โดยมอบตนฉบับ
หนังสือรับรองและสําเนาคูฉบับอีก ๑ ฉบับ ใหผู ย่ืนคําขอหนังสือรับรองเพ่ือนําไปมอบใหแก
สถานพยาบาล สวนสําเนาคูฉบับอีก ๑ ฉบับใหหนวยงานผูออกหนังสือรับรองเก็บไวเปนหลักฐาน 

(๔)๒ เม่ือสถานพยาบาลไดรับหนังสือรับรอง ใหเรียกดูบัตรประจําตัวสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน เพ่ือตรวจสอบใหถูกตองตรงกันและใหเจาหนาท่ีการเงินของสถานพยาบาล
รวบรวมหลักฐานเก่ียวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาลน้ัน และจัดทําใบแสดงรายการคา
รักษาพยาบาลเสนอใหหัวหนาสถานพยาบาล หรือผูท่ีไดรับมอบหมายรับรองวาถูกตอง พรอมท้ังแนบ
สําเนาหนังสือรับรองเพ่ือเรียกเก็บเงินจากตนสังกัด 

 
ขอ ๖  กรณีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก 
(๑) ใหผูมีสิทธิ ย่ืนใบเบิกเงินคารักษาพยาบาล ตามแบบ รพ.อส. ๓ ทายระเบียบน้ี

พรอมท้ังหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล ตอผูบังคับบัญชาท่ีกําหนดใหเปนผูรับรองการใชสิทธิ
ตามขอ ๗ 

(๒) เม่ือผู บังคับบัญชาไดตรวจสอบแลวเห็นวาผู เบิกเปนผู มีสิทธิไดรับเงินคา
รักษาพยาบาลตามระเบียบน้ีแลว ใหลงลายมือช่ือรับรองเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๘ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ขอ ๗  การรับรองการใชสิทธิ ในการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนใหบุคคลตอไปน้ีมีอํานาจในการรับรองการใชสิทธิ 
(๑) สวนภูมิภาค 

                                                
๒ ขอ ๕ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิก

จายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๕๓๓๑



191กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิก 

กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. ๒๕๓๓๑ 

   
 

ดวยคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน เห็นควรใหสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล กองอาสารักษาดินแดน จึงกําหนดรายละเอียดในการใหสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 
ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิกจายเงิน

คารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๓๓” 
 
ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 
“ผูมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล” หมายความวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ี

เจ็บปวย หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี หรืออันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาท่ี ในภารกิจใด ๆ 
ตามที่ไดรับอนุมัติจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการ
รักษาพยาบาล ดังน้ี 

(๑) คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน คานํ้ายาหรือ
อาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษาโรค 

(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรครวมทั้งคาซอมแซม 
(๓) คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจาง ผู

พยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีมีลักษณะเปนเงินตอบแทน
พิเศษ 

(๔) คาหองและคาอาหารตลอดเวลาท่ีเขารับการรักษาพยาบาล 
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการ

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณสภากาชาดไทย 
คุรุสภา สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย องคการสงเคราะหทหารผานศึก และ
สถานพยาบาลอ่ืนที่กระทรวงการคลังกําหนด 

                                                
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนท่ี ๑๙๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

 
ขอ ๔  การเบิกคารักษาพยาบาลใหเบิกไดเฉพาะการเขารับการรักษาพยาบาลจาก

สถานพยาบาลของทางราชการเทาน้ัน สวนประเภทและอัตราใหอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ 

ในกรณีที่ค า รักษาพยาบาลที่ เ รียกเก็บเกินกวาสิทธิที่ผูมีสิทธิพึงได รับก็ให
สถานพยาบาลเรียกเก็บสวนที่เกินน้ันจากผูเขารับการรักษาพยาบาลโดยตรง 

 
ขอ ๕  การย่ืนคําขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเขา

รับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน 
(๑) ใหผูมีสิทธิ ย่ืนคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลตามแบบ 

“รพ.อส. ๑” ทายระเบียบน้ี ตอผูบังคับบัญชาตามขอ ๗ 
(๒) เม่ือผูบังคับบัญชาตามขอ ๗ เห็นวาผูย่ืนคําขอหนังสือรับรองมีสิทธิไดรับเงินคา

รักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี ก็ใหออกหนังสือรับรองตามแบบ รพ.อส .๒ ใหแกผูยื่นคําขอ 
(๓) การจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับคารักษาพยาบาล (รพ.อส. ๒) ใหกองรอย

อาสารักษาดินแดนอําเภอ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัด หรือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดทําหนังสือรับรอง ๓ ฉบับ โดยมอบตนฉบับ
หนังสือรับรองและสําเนาคูฉบับอีก ๑ ฉบับ ใหผู ย่ืนคําขอหนังสือรับรองเพ่ือนําไปมอบใหแก
สถานพยาบาล สวนสําเนาคูฉบับอีก ๑ ฉบับใหหนวยงานผูออกหนังสือรับรองเก็บไวเปนหลักฐาน 

(๔)๒ เม่ือสถานพยาบาลไดรับหนังสือรับรอง ใหเรียกดูบัตรประจําตัวสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน เพ่ือตรวจสอบใหถูกตองตรงกันและใหเจาหนาท่ีการเงินของสถานพยาบาล
รวบรวมหลักฐานเก่ียวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาลน้ัน และจัดทําใบแสดงรายการคา
รักษาพยาบาลเสนอใหหัวหนาสถานพยาบาล หรือผูท่ีไดรับมอบหมายรับรองวาถูกตอง พรอมท้ังแนบ
สําเนาหนังสือรับรองเพ่ือเรียกเก็บเงินจากตนสังกัด 

 
ขอ ๖  กรณีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก 
(๑) ใหผูมีสิทธิ ย่ืนใบเบิกเงินคารักษาพยาบาล ตามแบบ รพ.อส. ๓ ทายระเบียบน้ี

พรอมท้ังหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล ตอผูบังคับบัญชาท่ีกําหนดใหเปนผูรับรองการใชสิทธิ
ตามขอ ๗ 

(๒) เม่ือผู บังคับบัญชาไดตรวจสอบแลวเห็นวาผู เบิกเปนผู มีสิทธิไดรับเงินคา
รักษาพยาบาลตามระเบียบน้ีแลว ใหลงลายมือช่ือรับรองเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๘ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ขอ ๗  การรับรองการใชสิทธิ ในการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดนใหบุคคลตอไปน้ีมีอํานาจในการรับรองการใชสิทธิ 
(๑) สวนภูมิภาค 

                                                
๒ ขอ ๕ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิก

จายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ 



192 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ระดับอําเภอ ใหผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ เปนผูมีอํานาจ
รับรองการใชสิทธิ 

ระดับจังหวัด ใหหัวหนาฝายอํานวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ 

(๒) สวนกลาง ใหหัวหนากองในฝายอํานวยการกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดนเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ 

 
ขอ ๘๓  การอนุมัติการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดนใหผูบังคับบัญชาตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
(๑) สวนภูมิภาค ใหผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหรือผูรักษาราชการ

แทน หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหปฏิบัติราชการแทน เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
(๒) สวนกลาง ใหหัวหนาฝายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

หรือผูรักษาราชการแทน หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหปฏิบัติราชการแทน เปนผูมีอํานาจ
อนุมัติ 

 
ขอ ๙  ผูมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี และมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

หรือระเบียบอ่ืน ถาไดใชสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน สิทธิการรับคารักษาพยาบาลตามระเบียบ
น้ีเปนอันระงับไป 

 
ขอ ๑๐  การเบิกจายเงินจากคลังท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลของทางราชการโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๑  ใหผูบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี

อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน 

                                                
๓ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิกจายเงินคา

รักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. คําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ รพ.อส. ๑) 
๒. หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ รพ.อส. ๒) 
๓. ใบเบิกเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (แบบ รพ.อส. ๓) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
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กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ระดับอําเภอ ใหผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ เปนผูมีอํานาจ
รับรองการใชสิทธิ 

ระดับจังหวัด ใหหัวหนาฝายอํานวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ 

(๒) สวนกลาง ใหหัวหนากองในฝายอํานวยการกองบัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดนเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ 

 
ขอ ๘๓  การอนุมัติการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดนใหผูบังคับบัญชาตอไปน้ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
(๑) สวนภูมิภาค ใหผูบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหรือผูรักษาราชการ

แทน หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหปฏิบัติราชการแทน เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
(๒) สวนกลาง ใหหัวหนาฝายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

หรือผูรักษาราชการแทน หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหปฏิบัติราชการแทน เปนผูมีอํานาจ
อนุมัติ 

 
ขอ ๙  ผูมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี และมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

หรือระเบียบอ่ืน ถาไดใชสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน สิทธิการรับคารักษาพยาบาลตามระเบียบ
น้ีเปนอันระงับไป 

 
ขอ ๑๐  การเบิกจายเงินจากคลังท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลของทางราชการโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๑  ใหผูบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี

อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน 

                                                
๓ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิกจายเงินคา

รักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. คําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ รพ.อส. ๑) 
๒. หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ รพ.อส. ๒) 
๓. ใบเบิกเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (แบบ รพ.อส. ๓) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



194 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖๔ 
 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 
ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘๕ 
 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
                                                

๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐/ตอนท่ี ๓๘/ฉบับพิเศษ หนา ๓๗/๓๑ มีนาคม ๒๕๓๖ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๑๙ ง/หนา ๓๖/๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ 



195กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก 
 

กกกกก            กกกกก                 กกกกก 
 
 

ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖๔ 
 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 
ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘๕ 
 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
                                                

๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐/ตอนท่ี ๓๘/ฉบับพิเศษ หนา ๓๗/๓๑ มีนาคม ๒๕๓๖ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๑๙ ง/หนา ๓๖/๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ 



196 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



197กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



198 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



199กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



200 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



201กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



202 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



203กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



204 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



205กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน



206 กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน


