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บันทึกข้อความ
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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม
ที่ สกม. (กนก.)

ะ๖๔

วันที่

มิถุนายน ๒๕:๖๔

เรื่อง

ส่งสำเนาสัญญาการให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล

เรียน

รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส. ผอ.สจท. ผอ.ขดร.๑ - ผอ.ขดร.๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรมสำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาการให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล สัญ ญาเลขที่
CR ๖๔๐๐๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มีน าคม ๒๔๖๔ กับ โรงพยาบาลคิร ิร าซ รายละเอีย ดปรากฏตามสำเนาสัญ ญา
ที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทร32สดี้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

คู่ฉบบ
สัญญาเลขที่

./ไ! J . ............

สัญญาการให้เงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล
หนัง สือ สัญ ญาการให้เงิน เชื่อ ค่า รัก ษาพยาบาลฉบับ นึ่ ซึ่งต่อ ไปในสัญ ญานั๊เรีย กว่า “สัญ ญา” ทำปีน
ณ มหาวิท ยาสัย มหิด ล (คณะแพทยศาสตร์ห ิร ิร าชพยาบาล) เลชที่ ๒ ถนนรังหลัง แขวงหิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ เมื่อ รัน ที่............. Z...0...S.B.....E5S4......................... ระหว่าง
มหาวิท ยาลัยมหิด ล (คณะแพทยศาสตร์ห ิร ิร าชพยาบาล) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์'ประสิทธิ้ วัฒ นาภา
ตำแหน่ง คณบดีค ณะแพทยศาสตร์ห ิร ิร าชพยาบาล ผู้ม ีอ ำนาจลงนามผูก พัน ตามหนัง สือ ข้อนังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้เงิน เชื่อ ค่ารัก ษาพยาบาล พ.ศ. ๒£'๙๑ ซึ่งต่อไปนึ่ในสัญญานั้เรียกว่า “ยูไห้เงิน
เชื่อ” ฝ่ายหนึ่ง
ลับ .นุ?.ท.โ!.?.? .ไนุ?.?นุ?.โ?.ไนุ.ท..ใ.?.''.?.?..........................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลฃที่.....?.???..................
ถนน.....?นุนุไ.?.?นุ.........................ตำบล/แชวง....?.??.ไ??.?.............+.......... อำเภอ/เขต....?.??.?.??.?......................
จังหวัด.ท.?1?.เ.r a m นท.?. ..................... .โดย .นุ.?ย??..?.ชัย...''.:อี๋ย.นุ.?.ไ?.?.ท.ลุ. ............................................
ตำแหน่ง
นุนุ'?นุ.?ย.โ).?.?.นุ.?ท.ท?.?.ไ.นุ.ทฺ.?นุ?โ!ไนุท ใ.?.''.นุนุ.......................ผู้ม ีอ ำนาจลงนามผูก ห้น ตามหนัง สือ
........................................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญ ญานึ่เริยกว่า “ผู้ขอรับเงินเชื่อ” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญามีข้อความด้งต่อไปนึ่
ข้อ ๑. ผู่ให้เงิน เชื่อ ตกลงให้เงิน เชื่อ ค่ารักษาพยาบาล โดยผู้ขอรับเงินเชื่อจะส่งบุคคลผู้มีสิทธิชองผู้ขอรับเงิน
เชื่อมาเข้ารับ การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหิริราช ตามสัญ ญาการให้เงิน เชื่อ ค่ารัก ษาพยาบาลนึ่
ข้อ ๒. การทำสัญ ญาการให้เงิน เชื่อ ค่า รัก ษาพยาบาลนึ่ ไม่ก ่อ ให้เกิด สิท ธิพ ิเศษแก่ผ ู้ข อรับ เงิน เชื่อ รวม
ตลอดถึงบุคคลผู้มีสิทธิชองผู้ขอรับเงินเชื่อแต่อย่างใด และผู้ขอรับเงินเชื่อ บุคคลผู้มีสิทธิชองผู้ขอรับเงินเชื่อจะต้อง
ปฏิบ้ตตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ คำสั่งเกี่ยวลับ การรักษาพยาบาลที่ยูไห้เงิน เชื่อกำหนดไว้แล้ว
หรือที่จะมีการกำหนดขั้นในอนาคตด้วย
ข้อ รา. ในการเข้า รับ บริก ารรัก ษาพยาบาล บุค คลผู้ม ีส ิท ธิข องผู้ข อรับ เงิน เชื่อ ต้อ งยื่น หลัก ฐานแสดงตน
หรือหนังสือรับรองการใข้สิทธิ (หนังสือส่งด้'ง) มาแสดงต่อ ผูไห้เงิน เชื่อทุกครั้งโดยแจ้งชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่งและ
เงื่อนไขในการรักษาพยาบาลให้ชัดเจน โดยยูไห้เงิน เชื่อ จะตรวจสอบสิท ธิของบุคคลผู้เข้ารับ บริการรักษาพยาบาล
ว่าเป็น ผู้ม ีส ิท ธิข องผู้รับ เงิน เชื่อตามหลักเกณฑ์เกี่ยวลับ การให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลแนบท้ายสัญ ญา
นึ่ หรือไม,
ข้อ ๙. ผู้ขอรับเงินเชื่อจะช่าระหนึ่ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ยูไห้เงินเชื่อ โดยช่องทางใดทางหนึ่ง ด้งนึ่
๔.® ช่าระเงิน ณ งานการเงิน ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลหิริราช ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น ๒
๔.๒ ชำระเงินผ่านบัญ ชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิช ย์ สาขาหิริราช ประเภทบัญชี ออมทรัพ ย์
เลขที่บัญชี ๐๑๖-๒-๑๔๙๔๐-๗ ชื่อบัญชี “เงิน รายได้ คณะแพทยศาสตร์ห ิริราชพยาบาล”
๔.(ท ชำระเงินโดยเช็ค สั่งจ่ายในนาม “เงิน รายได้ คณะแพทยศาสตร์ห ิริราชพยาบาล”
โดยให้ผ ู้ช อรับ เงิน เชื่อ ทำการชำระเงิน ค่ารัก ษาพยาบาลจนถูก ต้อ งครบถ้ว นเต็ม จำนวน ภายใน
กำหนด ๓๐ (สามสิบ ) รัน นับแต่รันที่ได้รับหนังสือเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากยูไห้เงินเชื่อ

ข้อ ๕. หากผู้ข อรับ เงิน เชื่อ ไม่?!าระหนึ่ค ่ารัก ษาพยาบาล หรือ ข้าระแต่ไ ม่ค รบถ้ว นภายในกำหนดเวลาที่
กำหนดไวไนข้อ ๔ หรือประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานึ่ก็ดี ผู้ใหไงินเชื่อมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขอรับเงิน
เชื่อ ปฏิบ ัติตามข้อกำหนดในสัญ ญา หรือ อาจระง้ป การให้เงินเชื่อแก,ผู้?)อรับเงินเชื่อเป็นการชั่วคราว หรืออาจบอก
เลิกสัญ ญาการให้เงิน เชื่อค่ารักษาพยาบาลแก'ผู้ฃ อรับ เงิน เชื่อก็ได้แล้วแต่ผู่ให้เงิน เชื่อ จะเห็น สมควร
การบอกเลิก สัญ ญาตามความในวรรคก่อ นนึ่ ไม่ต ัด สิท ธิผ ู่ใ ห้เงิน เชื่อ ที่จ ะเรีย กให้ผ ู้? ]อรัน เงิน เชื่อ ซดใช้
ค่าเสียหายสัน เนื่องจากการไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญานึ่ได้
ข้อ ๖. ดู'สัญ ญาฝ่ายใดประสงค์จ ะบอกเลิก สัญ ญานึ่ก ่อ นครบกำหนดเวลา ต้อ งแจงเป็น ลายสัก ษณ์ส ัก ษร
ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ ) รัน
ข้อ ๗. เอกสารแนบห้ายตังต่อไปนึ่ให่ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานึ่ ความใดในเอกสารแนบห้ายสัญ ญาที่
ซัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานึ่ให่ใช้ข้อความในสัญญานึ่บังตับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบห้ายสัญ ญาซัดหรือ
แย้งกันเอง ผู้ซอรับเงินเชื่อจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้เงินเชื่อ
(๑) เอกสารหลักเกณฑ์ข ้อตกลงการรักษาพยาบาลจำนวน.....ไ ^ .........(...$!&? ) แผ่น
(ไอ) ตัวอย่างหนังสือรับรองการใข้สิทธิ ตัว อย่างบัต รประจำตัว ของบุค คลผู้ม ีส ิท ธิ และเอกสารที่แ สดง
ถึงสิทธิต้านสรัสติการรักษาพยาบาลของผู้ขอรับเงินเชื่อ จำนวน ...^.?........(...^ น ) แผ่น
(๓) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การให้ค วามข้ว ยเหลือ ในการรัก ษาพยาบาล จำนวน....... ( .............. ) แผ่น
ข้อ ๘. ในกรณีท ี่ม ีก ารเปลี่ย นแปลงแก่ไ ขหลัก เกณฑ์ห รือ รายละเอีย ดตาม ๗(๑) และ ๗(ไอ) และ ๗(๓)
ผู้ข อรับ เงิน เชื่อ จะแจ้ง ให้ผ ู้ใ ห้เงิน เชื่อ ทราบเป็น ลายลัก ษณ์ส ัก ษรภายใน ๓๐ (สามสิบ )รัน นับ แต่รัน ที่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงแก่ไ?เหสักเกณฑ์หรือรายละเอียดตังกล่าว และให่ถือ ว่าหลักเกณฑ์แ ละรายละเอียดนั้น เป็น ส่วนหนึ่ง
ของสัญญานึ่
ข้อ ๙. สัญ ญานึ่ม ีก ำหนดระยะเวลา ๓.... (สาม) ปี
นับ แต่รัน ที่ท ี่งสองฝ่ายไต้ล งนามในสัญ ญานึ่
เป็นต้นไป หากคู่ส ัญ ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะต่อ สัญ ญาให้แ จ้งอีก ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าก่อ นสิน สุด สัญ ญา
ไม่น้อยกว่า ๖๐ (หกสิบ ) รัน เพื่อจะไต้ดำเนินการสัดทำสัญ ญากันใหม่
สัญญานึ่ไต้ทำขั้นสองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญานั้ง สองฝ่ายไต้อ ่านและเข้าใจข้อ ความแห่ง
สัญญานึ่โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนจึงไต้ลงลายมือชื่อไร้ต่อหน้าพยานเพื่อเป็นหลักฐานสำตัญ

ลงชื่อ... *3 ? น41: ................ ..........ผู้ให้เงินเชื่อ
( ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์'ประสิทธิ้ รัฒนาภา )
คณบดีคณะแพทยศาสตร์คิริรา?(พยาบาล

ลงชื่อ..............L I.

A
----ลงซอ....................................ไ..........................
พยาน

A
ลงซอ.....................................................................พยาน

( รองศาสตราจารย์นายแพทย์วคิษฎ์ วามวาณิชย์ )
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคิริราช

..........................ผู้ขอรับเงินเชื่อ

( นายุอุระชน เอยมวช๊รฟ้กุล 1
)
ตำแหน่ง.... นู้อานรัยทา.รอง.mไารชนล่นมาล.ชนทรุงเทพ
( นายมานิฅย์ รนภาค1จ๊ฉ f
)
ตำแหน่ง..... ผูไอานวฺยก.ๆ;โสำนั ก![เฎหม■ าย.........

