แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบตั ิงำน
ในหน่วยบริกำรหรือหน่วยงำนให้ สงั กัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบตั ิส่วนตัว
และหรือปฏิบตั ิงำนในโรงพยำบำลเอกชน
พ.ศ...2548.....
ที่.................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยบริกำรหรื อหน่วยบริ กำร
ข้ ำพเจ้ ำ..........................................................................................อำยุ......................ปี
ตำแหน่ง.................................................................................ระดับ................อำยุรำชกำร...................ปี
มีภมู ิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่.................ถนน....................................ตำบล / แขวง..........................................
อำเภอ / เขต.......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์....................................................สถำนที่ปฏิบตั ิงำน.....................................................................
สังกัดกอง........................................................กรม...................................โทรศัพท์.................................
มีควำมประสงค์จะขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบตั ิงำนในหน่วยบริกำร
หรือหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบตั ิสว่ นตัวและหรือปฏิบตั ิงำนในโรงพยำบำล
เอกชน เป็ นเงินเดือนละ .............................บำท (.............................................................................)
ทังนี
้ ้ ข้ ำพเจ้ ำขอให้ คำรับรองว่ำ ข้ ำพเจ้ ำจะตังใจปฏิ
้
บตั ิงำนหรือ ได้ ปฏิบตั ิงำนมำแล้ วด้ วย
ควำมเสียสละ ซึง่ พร้ อมที่จะรับกำรประเมินตลอดเวลำและข้ ำพเจ้ ำพร้ อมจะปฏิบตั ิงำนอื่น เพิ่มเติมจำกงำน
ประจำ ดังนี ้
(1)..............................................................................................................................
(2)..............................................................................................................................
(3)..............................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำได้ รับทรำบหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช
กรที่ปฏิบตั ิงำนในหน่วยบริกำรหรือหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบตั ิสว่ นตัวและ
หรือปฏิบตั ิงำนในโรงพยำบำลเอกชน ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดแล้ ว
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ได้ แนบหลักฐำน
( ) 1. สำเนำทะเบียนบ้ ำน
( ) 2. หลักฐำนกำรแจ้ งเลิกกำรทำเวชปฏิบตั ิสว่ นตัวและหรื อกำรปฏิบตั ิงำนใน โรงพยำบำล
เอกชน (ถ้ ำมี)
ลงชื่อ......................................................................
(...................................................)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยบริกำร
1. ผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
( ) ครบถ้ วน
( ) ไม่ครบถ้ วน เพรำะ.................................................................................................
...........................................................................................................................
2. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสม
( ) เหมำะสม
( ) ไม่เหมำะสม เพระ................................................................................................
...........................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................
(...................................................)
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยบริ กำรหรื อหน่วยงำน
วันที่.........................................................

หนังสือสัญญำกำรรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร
ที่ปฏิบตั ิงำนในหน่วยบริ กำรหรือหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
โดยไม่ทำเวชปฏิบตั ิสว่ นตัวและหรือปฏิบตั ิงำนในโรงพยำบำลเอกชน
พ.ศ.2548
...............................................
เขียนที่...........................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ.................
หนังสือฉบับนี ้ทำขึ ้นไว้ เพื่อเป็ นหลักฐำนแสดงว่ำ
ข้ ำพเจ้ ำชื่อ......................................................นำมสกุล...............................................
ตำแหน่ง....................................................ระดับ..................เงินเดือน.............................................บำท
ปฏิบตั ิงำนที่.............................................................สังกัดกอง..............................................................
กรม...........................................................เกิดวันที่...................เดือน..............................พ.ศ...............
อยู่บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................ถนน......................รหัสไปรษณีย์..............
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................
โทรศัพท์…………………..ชื่อบิดำ...........................................ชื่อมำรดำ................................................
ชื่อสำมี/ภรรยำ.............................................................. ได้ รับอนุมตั ิให้ มีสิทธิได้ รับเงินเพิ่มพิเศษ เป็ นเงิน
เดือนละ....................บำท(.......................................................) นับตังแต่
้ .............................................
เป็ นต้ นไป โดยระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับเงินเพิ่มพิเศษดังกล่ำว ข้ ำพเจ้ ำซึง่ ในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผู้ให้ สญ
ั ญำ”
ฝ่ ำยหนึ่ง ขอให้ สญ
ั ญำไว้ แก่กรม........................................................ซึง่ ในสัญญำนี ้เรียกว่ำ “ผู้รับสัญญำ”
อีกฝ่ ำยหนึ่ง ดังมีข้อควำมต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ผู้ให้ สญ
ั ญำได้ ทรำบและเข้ ำใจหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันต
แพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบตั ิงำนในหน่วยบริกำรหรื อหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยไม่ทำเวช
ปฏิบตั ิสว่ นตัวและหรือปฏิบตั ิงำนในโรงพยำบำลเอกชน ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขได้ กำหนดไว้ แล้ ว
ขณะทำสัญญำนี ้ ผู้ให้ สญ
ั ญำขอผูกพันและจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ทังที
้ ่มีอยู่และที่จะมีขึ ้นใน
ภำยหน้ ำโดยเคร่งครัด
ข้ อ 2 ในระหว่ำงที่มีผลบังคับใช้ อยู่และผู้ให้ สญ
ั ญำจะได้ รับเงินเพิ่มพิเศษหรือไม่ก็ตำม
ผู้ให้ สญ
ั ญำจะไม่ทำเวชปฏิบตั ิสว่ นตัวและหรื อปฏิบตั ิงำนในโรงพยำบำลเอกชน ไม่ว่ำจะเป็ นกำรตรวจรักษำ
กำรรับปรึกษำ กำรแปรผล กำรตรวจวินิจฉัย กำรให้ บริ กำรทำงทันตกรรม กำรจ่ำยยำ กำรผลิตยำ หรื อ
กำรให้ บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขใด ๆ ซึง่ มีควำมหมำยในทำนองเดียวกัน
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ั ญำจะไม่ประพฤติผิดจริ ยธรรมแห่งวิชำชีพ จนถูกลงโทษให้ ให้ พกั ใช้ หรื อ
เพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพหรือใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะ ตลอดระยะเวลำที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำยังมี
ข้ อผูกพันตำมสัญญำนี ้
ข้ อ 4 ผู้ให้ สญ
ั ญำจะต้ องเป็ นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรลำศึกษำ ลำฝึ กอบรมหรื อดูงำนหรือ
ลำประเภทอื่นตำมควำมประสงค์ของตน ซึง่ กำรลำดังกล่ำวทำให้ เหลือวันปฏิบตั ิงำนด้ ำนนัน้ ๆ น้ อยกว่ำ
15 วันทำกำรในเดือนนัน้ เว้ นแต่กำรลำอุปสมบท กำรลำไปประกอบพิธีฮจั ย์ หรือกำรลำคลอดบุตร
กรณีตำมวรรคหนึ่ง หำกมีวนั ปฏิบตั ิงำนด้ ำนนัน้ ๆ ถึง 15 วันทำกำร ให้ ได้ รับเงินเพิ่ม
พิเศษเต็มจำนวน
ข้ อ 5 ถ้ ำผู้ให้ สญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิฝ่ำฝื นสัญญำนี ้ ผู้ให้ สญ
ั ญำจะไม่มีสิทธิรับเงิน
เพิ่มพิเศษในเดือนนันทั
้ งเดื
้ อน
กรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำถูกพักใช้ หรือเพิกถอนในอนุญำตประกอบวิชำชีพ หรื อใบประกอบ
โรคศิลปะ ให้ ถือว่ำเป็ นอันหมดสิทธิได้ รับเงินเพิ่มพิเศษในเดือนที่ถกู พักใช้ หรือเพิกถอนในอนุญำต แล้ วแต่
กรณี
ข้ อ 6 ผู้ให้ สญ
ั ญำจะบอกเลิกสัญญำโดยไม่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก
ผู้รับสัญญำมิได้ กำรแจ้ งของดรับเงินเพิ่มพิเศษเป็ นครัง้ ครำวในระหว่ำงสัญญำมีผลบังคับใช้ อยู่ จะกระทำ
มิได้
กำรบอกเลิกสัญญำตำมวรรคหนึ่ง ผู้ให้ สญ
ั ญำจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ รู ับสัญญำทรำบ โดยยื่น
หนังสือผ่ำนคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเบิกจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนถึงวันเลิก
รับเงินเพิ่มพิเศษ
ข้ อ 7 ถ้ ำผู้ให้ สญ
ั ญำซึง่ รับเงินเพิ่มพิเศษแล้ ว ปรำกฏว่ำเป็ นผู้ประพฤติผิดสัญญำในข้ อหนึ่ง
ข้ อใดในสัญญำนี ้ ผู้ให้ สญ
ั ญำจะต้ องคืนเงินเพิ่มพิเศษให้ แก่ผ้ รู ับสัญญำตำมที่ได้ รับจำกทำงรำชกำร รวมทัง้
ต้ องจ่ำยเงินเป็ นเบี ้ยปรับให้ แก่ผ้ รู ับสัญญำอีกสองเท่ำของเงินที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำจะต้ องชดใช้ คืนบวกกับดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 15 ต่อปี ของเงินที่ได้ รับทังหมดนั
้
บแต่วนั ที่ผิดสัญญำ
เพื่อประโยชน์ในกำรคำนวณค่ำปรับตำมวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ให้ สญ
ั ญำมีสิทธิได้ รับเงินเพิ่ม
พิเศษตำมสัญญำแล้ ว แต่ไม่รับเงินนันด้
้ วยเหตุใดๆ ให้ ถือว่ำผู้ให้ สญ
ั ญำได้ รับเงินเพิ่มพิเศษนันแล้
้ วตังแต่
้
วันที่มีสิทธิ
ข้ อ 8 ผู้ให้ สญ
ั ญำจะต้ องนำเงินไปชำระแก่ผ้ รู ับสัญญำ ณ ที่ทำกำรของผู้รับสัญญำภำยใน
7 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งให้ ทรำบถึงยอดเงินที่ต้องชำระ และผู้ให้ สญ
ั ญำยอมให้ ผ้ รู ับสัญญำรับหรือหักเอำ
เงินบำเหน็จบำนำญ หรื อเงินอื่นใดที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำมีสิทธิได้ รับจำกทำงรำชกำร เพื่อเอำชดใช้ เงินที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญำ
ต้ องรับผิดชอบตำมสัญญำนี ้ และยอมให้ บงั คับเอำจำกทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้ให้ สญ
ั ญำได้ อีก หำกผู้ให้
สัญญำไม่ชำระภำยในกำหนดหรือชำระให้ แต่ไม่ครบ ทังนี
้ ้ จะโดยควำมยินยอมของผู้ให้ สญ
ั ญำหรื อไม่ก็
ตำม ผู้ให้ สญ
ั ญำยอมให้ คิดดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 ต่อปี ของเงินที่ยงั ไม่ได้ ชำระอีกด้ วย
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ข้ อ 9 ผู้รับสัญญำสงวนไว้ ซึ่งสิทธิที่จะจ่ำยเงินหรืองดจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษตำมสัญญำนี ้ได้
โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญำนี ้ เมื่อผู้ให้ สญ
ั ญำประพฤติหรื อปฏิบตั ิผิดสัญญำนี ้
ข้ อ 10 ผู้ให้ สญ
ั ญำยอมให้ ผ้ รู ับสัญญำฟ้องร้ องบังคับชำระหนี ้ได้ ทนั ที โดยมิต้องบอก
กล่ำวก่อน
หนังสือสัญญำนี ้ทำขึ ้นสองฉบับมีข้อควำมตรงกัน ผู้ให้ สญ
ั ญำและผู้รับสัญญำถือ คนละ
หนึ่งฉบับ
ผู้ให้ สญ
ั ญำได้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อควำมในสัญญำนี ้โดยตลอด เห็นว่ำถูกต้ องตรงตำมควำม
ประสงค์ทกุ ประกำรแล้ ว จึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนสำคัญต่อพยำน
ลงชื่อ.....................................ผู้ให้ สญ
ั ญำ
(......................................)

ลงชื่อ.....................................ผู้รับสัญญำ
(......................................)

ลงชื่อ......................................พยำน
(.......................................)

ลงชื่อ.......................................พยำน
(........................................)

คำยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีคู่สมรส
ข้าพเจ้าชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......................ตรอก / ซอย........................... ถนน.................................
ตำบล / แขวง....................................อำเภอ / เขต..................................จังหวัด..................................
โทรศัพท์............................................ซึ่งเป็นสามี / ภรรยา ของผู้ให้สัญญา ยอมผูกพันตนตามสัญญานี้และ
ยินยอมในการที่ ภรรยา/สามี ของข้าพเจ้า ทำสัญญานี้
จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ....................................................ผู้ยินยอม
( ....................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(... ..................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(......................................................)

ผู้ให้สัญญาลงลายมือชื่อกำกับ.............................................................

