ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก
วาดวยเงนรายไดของโรงพยาบาลทหารผานศก
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยท%เป'นการสมควรปร)บปร*งระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยเงนรายไดของ
โรงพยาบาลทหารผานศก ใหเหมาะสมย%งข,น
อาศ)ยอ-านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แหงพระราชบ)ญญ)ตองคการสงเคราะหทหารผานศก
พ.ศ. ๒๕๑๐ และขอ ๙๔ แหงขอบ)งค)บสภาทหารผานศก วาดวยการเงน พ.ศ. ๒๕๓๒ จงใหวางระเบยบไว
ด)งตอไปน,
ขอ ๑ ระเบยบน,เรยกวา “ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยเงนรายไดของ
โรงพยาบาลทหารผานศก พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบยบน,ใหใชบ)งค)บต),งแตบ)ดน,เป'นตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลก
๓.๑ ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยเงนรายไดของโรงพยาบาลทหาร ผานศก พ.ศ. ๒๕๒๙
๓.๒ ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยเงนรายไดของโรงพยาบาลทหาร ผานศก (ฉบ)บท% ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
บรรดาระเบยบและค-าส)%งอ?น% ใดขององคการสงเคราะหทหารผานศกซ%งข)ดหร?อแยงก)บ
ระเบยบน,ใหใชระเบยบน,แทน
ขอ ๔ เงนรายไดของโรงพยาบาลทหารผานศก จ-าแนกไดเป'น ๕ ประเภท ค?อ
๔.๑ รายไดอ)นเกดจากการด-าเนนการของโรงพยาบาลทหารผานศก ไดแกประเภทรายได
ด)งตอไปน,
๔.๑.๑ คายา คาเล?อด และสวนประกอบของเล?อด หร?อสารทดแทน คาน,-ายา หร?อ
อาหารทางเสนเล?อด คาออกซเจน และอ?%น ๆ ท-านองเดยวก)นท%ใชในการบ-าบ)ดร)กษาโรค
๔.๑.๒ คาอว)ยวะเทยมและอ*ปกรณในการบ-าบ)ดร)กษาโรครวมท),งคาซอมแซม

-๒๔.๑.๓ คาบรการทางการแพทย คาตรวจ คาวเคราะหโรค แตไมรวมถงคาจาง
ผEพยาบาลพเศษ คาธรรมเนยมพเศษ และคาบรการอ?%นท-านองเดยวก)นท%มล)กษณะเป'นเงนตอบแทนพเศษ
๔.๑.๔ คาหองและคาอาหารตลอดเวลาท%เขาร)บการร)กษาพยาบาล
๔.๑.๕ คาตรวจส*ขภาพประจ-าปG
๔.๒ เงนท%องคการสงเคราะหทหารผานศกจ)ดสรรใหตามความจ-าเป'นและเหมาะสม
เป'นกรณพเศษ
๔.๓ เงนท%รฐ) บาลหร?อสวนราชการอ?น% จ)ดสรรใหหร?อมอบใหเป'นกรณพเศษ
๔.๔ เงนบ-าร*ง อ)นไดจากผEบรจาค หร?อไดจากกจการอยางอ?%น นอกจากการด-าเนนการ
ตามปกต
๔.๕ รายไดอ?%น ๆ
ขอ ๕ ใหผEอ-านวยการโรงพยาบาลทหารผานศก มอ-านาจส)%งจายเงนรายได อ)นเกดจากการด-าเนนงาน
ของโรงพยาบาลทหารผานศก ในประเภทคาใชจายในการด-าเนนงาน ยกเวนตามท%หามจายใน ขอ ๑๐
ประเภทคาใชจายด-าเนนงานของโรงพยาบาลทหารผานศก มรายละเอยดด)งตอไปน,
๕.๑ คายาและเวชภ)ณฑ คาอว)ยวะเทยมและอ*ปกรณในการบ-าบ)ดร)กษาโรค
๕.๒ คาตรวจและคาบรการทางการแพทย ณ สถานพยาบาลนอกโรงพยาบาลทหารผานศก
เป'นคร)ง, คราวตามความจ-าเป'น
๕.๓ คาอาหารท-าการนอกเวลา
๕.๔ คาจางช)%วคราว และคาตอบแทนในการปฏบ)ตงานลวงเวลา
๕.๕ คาอาหาร
๕.๖ คาบ-าร*งร)กษา และซอมแซมคร*ภ)ณฑ สถานท% และยานพาหนะ
๕.๗ คาเคร?%องเขยนแบบพมพ คาไปรษณยากร คาเชาและใชโทรศ)พท และคาธรรมเนยม
ตาง ๆ
๕.๘ คาหน)งส?อ และวารสารทางการแพทย
๕.๙ คาเชาอ*ปกรณ และบรการทางอเลLกทรอนกส
๕.๑๐ คาลงทะเบยน และคาใชจายในการไปฝNกอบรม ประช*ม และส)มมนาภายในประเทศ
๕.๑๑ คาใชจายในการด-าเนนงานอ?%น ๆ ซ%งผEอ-านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก
พจารณาอน*ม)ต
ขอ ๖ เงนรายไดจากการด-าเนนการของโรงพยาบาลทหารผานศก ตามขอ ๔.๑ ใหเกLบไวส-าหร)บ
ใชจายในการด-าเนนการโดยไมตองน-าสงฝOายปล)ดบ)ญช องคการสงเคราะหทหารผานศก

-๓ขอ ๗ เงนบ-าร*งโรงพยาบาลทหารผานศก ตามขอ ๔.๔ ใหใชจายตามว)ตถ*ประสงคของผEบรจาค
ในกรณท%มไดก-าหนดว)ตถ*ประสงคไว ใหผEอ-านวยการโรงพยาบาลทหารผานศกมอ-านาจส)%งจายไดตามเหต*ผล
ท%เหLนวาเป'นการสมควร ในกรณด)งตอไปน,
๗.๑ ใชจายเป'นคาว)สด*และคร*ภ)ณฑเพ?อ% ใชในกจการของโรงพยาบาลทหารผานศก
๗.๒ สงเสรมการกฬา การบ)นเทง และจ)ดหาของรางว)ล
๗.๓ ชวยเหล?อพน)กงาน ลEกจาง ตลอดจนครอบคร)วของพน)กงานและลEกจาง
ในดานสว)สดการตาง ๆ ตามท%จ-าเป'นและสมควร
๗.๔ ใชจายเป'นคาร)บรอง
๗.๕ ใชจายในการก*ศลและพธการตาง ๆ
๗.๖ ใชจายในกรณตาง ๆ ตามอน*ม)ตของผEอ-านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก
ขอ ๘ ใหโรงพยาบาลทหารผานศก เกLบร)กษาเงนสดไวเพ?%อใชจาย ภายในวงเงนท%องคการสงเคราะห
ทหารผานศกก-าหนด เงนนอกน),นใหน-าฝากธนาคาร ในบ)ญช “องคการสงเคราะหทหารผานศก (โรงพยาบาล
ทหารผานศก)”
การส)%งจายเงนตองมผEลงลายม?อช?%อส)%งจายในเชLครวมก)นสองคน ค?อ ผEมอ-านาจส)%งจายเงน
รวมก)บผEท%ผEมอ-านาจส)%งจายเงนมอบหมาย และผEมอ-านาจส)%งจายเงนจะแตงต)ง, ผEลงลายม?อช?%อส)%งจายแทนตนได
ขอ ๙ เงนรายไดตามขอ ๔.๑ จะน-าไปจายหร?อกอหน,ผกE พ)นไดเฉพาะในกจการด-าเนนงานของ
โรงพยาบาลทหารผานศกเทาน),น
การด-าเนนการจ)ดหา ใหปฏบ)ตตามระเบยบส-าน)กนายกร)ฐมนตร วาดวยการพ)สด* ส-าหร)บ
อ-านาจอน*ม)ตจ)ดหา การส)%งจายเงน หร?อกอหน,ผEกพ)น เงนรายไดตามขอ ๔.๑ ใหผEอ-านวยการโรงพยาบาล
ทหารผานศกกระท-าไดภายในวงเงนท%องคการสงเคราะหทหารผานศกก-าหนด
หากมความจ-าเป'นจะตองจายเงนหร?อกอหน,ผกE พ)น นอกเหน?อจากหล)กเกณฑด)งกลาว
ใหเสนอขออน*ม)ตตอผEอ-านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก
ขอ ๑๐ รายจายตอไปน, หามจายจากเงนรายไดของโรงพยาบาลทหารผานศก
๑๐.๑ เงนย?มเงนเด?อน หร?อเงนย?มคาจางประจ-า ท),งน,เวนแตการย?มเพ?%อใชทดรองจาย
ในการปฏบ)ตงานของโรงพยาบาลทหารผานศกโดยตรง
๑๐.๒ รายจายในล)กษณะบ-าเหนLจ
๑๐.๓ รายจายเพ?%อซ?,อท%ดน
ขอ ๑๑ ใหโรงพยาบาลทหารผานศก จ)ดท-างบร)บ – จาย ประจ-าเด?อน ตามขอ ๕ และ ขอ ๗
โดยแยกบ)ญชตางหากจากก)น เสนอผEอ-านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก ภายในว)นท% ๑๐ ของเด?อนถ)ดไป

-๔ -

ขอ ๑๒ ใหโรงพยาบาลทหารผานศก เกLบร)กษาใบส-าค)ญคEจาย และเอกสารอ?น% ใด อ)นเป'นหล)กฐาน
การร)บ – จาย ไวเพ?%อการตรวจสอบ
ขอ ๑๓ เม?%อส,นปGงบประมาณ ใหโรงพยาบาลทหารผานศก จ)ดท-างบการเงนประกอบดวย
งบรายได - คาใชจาย และงบด*ล เสนอผEอ-านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก ภายใน ๓ เด?อนของปG
งบประมาณถ)ดไป
ขอ ๑๔ การร)บเงน การจายเงน การเกLบร)กษาเงน และการตรวจสอบ ซ%งมไดก-าหนดไวใน
ระเบยบน, ใหปฏบ)ตตามขอบ)งค)บ ระเบยบ และค-าส)%งขององคการสงเคราะหทหารผานศก
ขอ ๑๕ ใหผEอ-านวยการโรงพยาบาลทหารผานศก เป'นผEควบค*มร)บผดชอบด-าเนนการร)บ – จาย
เงนรายไดของโรงพยาบาลทหารผานศก ตามระเบยบน, ตลอดจนมอ-านาจออกค-าส)%งเก%ยวก)บการบรหารเงน
รายไดของโรงพยาบาลทหารผานศก ไดโดยไมข)ดหร?อแยงตอระเบยบน,
ประกาศ ณ ว)นท% ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ทสรฐ เม?องอ%-า
(ทสรฐ เม?องอ%-า)
ผEอ-านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก

