
แบบคําขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงาน 
ในหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน   
พ.ศ. 2548 

……………………………………………………. 

 ท่ี….…สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ……. 
      วันที่….15……เดือน……พฤษภาคม……พ.ศ.…256๔……… 

เรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ/หรือหนวยงาน 

   ขาพเจา……นายกอไก...………………………………….…………………………………….…อายุ……...26…….. ป 
ตําแหนง…………ทันตแพทย………….……………….……..…………ระดับ……ปฏิบัติการ.…….....…อายุราชการ……..1………ป 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี……130.…หมู....8…….ถนน……………-……….…….ตําบล/แขวง…….ชัยจุมพล…………………… 
อําเภอ/เขต……ลับแล………………...จังหวัด……อุตรดิตถ..………………………….รหัสไปรษณีย……53130.…….…………… 
โทรศัพท…089-111-1111…..……………สถานท่ีปฏิบัติงาน…สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ……………………
สังกัด …...สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ…..กรม ………สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข....……………………………….. 

โทรศัพท…055-411439……….…….มีความประสงคจะขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ  สําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร   
ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการหรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยไมไดทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เปนเงินเดือนละ… 10,000……บาท (............…หนึ่งหม่ืนบาทถวน…………………….) 

ท้ังนี้   ขาพเจาขอใหคํารับรองวา   ขาพเจาจะตั้งใจปฏิบัติงานหรือไดปฏิบัติงานมาแลวดวยความ
เสียสละซ่ึงพรอมท่ีจะรับการประเมินตลอดเวลา  และขาพเจาพรอมจะปฏิบัติงานอ่ืนเพ่ิมเติมจากงานประจํา ดังนี้ 

1. ………ใหบริการคลินิคทันตกรรมนอกเวลาราชการ………………………
2. ………ออกหนวย พอสว.……………………………………………………………………………………
3. ………งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย……………………………………………………………………………………
ขาพเจาไดรับทราบหลักเกณฑการจายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ท่ี

ปฏิบัติงานในหนวยบริการหรือหนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข   โดยไมทําเวลาปฏิบัติสวนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแลว 

     (นาย กอ.ไก) 

กรณี แพทย หรือ ทันตแพทย เดือนละ 10,000 บาท 
กรณี เภสัชการ เดือนละ 5,000 บาท  

ลงช่ือผูขอรับเงิน 

แบบคําขอทํา 1 ชุด 

สถานที� :สสจ./รพ.อต/รพช.

วนัที�ยื�นคาํขอ ก่อนวนัประชุมคกก.บรหิารของหน่วยงาน
(สสจ./รพ.อต./รพช.)
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      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติจายเงินเพ่ิมพิเศษดังกลาวใหแกขาพเจาตอไป พรอมกับ          
คําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐาน 

1. สาํเนาทะเบียนบาน
2. หลักฐานการแจงเลิกการทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

เอกชน (ถามี) 

ลงชื่อ………....……………………….    
       (…....นายกอไก.………….) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ 
1. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

(    )  ครบถวน
(       )  ไมครบถวน
เพราะ………………………………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

2. ผลการประเมินความเหมาะสม
(   )  เหมาะสม
(       )  ไมเหมาะสม
เพราะ…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ .......นพ.สสจ./ผอ.รพ.อต./ผอ.รพช. ……… 
 (…………………………..………….) 

  ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ 
 วันท่ี …………….…………………. 

ลงช่ือผูขอรับเงิน 



หนังสือสัญญาการรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร 
ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว 

และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน   
พ.ศ. 2548 

---------------------------- 

    เขียนที่……สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ…  
วันที่……..เดือน……..................….…….พ.ศ.................….

หนังสือฉบับนี้ทําข้ึนไวเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวา  

ขาพเจาชื่อ…………นายกอไก.………………………………นามสกุล…………..…………….………………………
ตําแหนง………ทันตแพทย…………………...ระดับ………ปฏิบัติการ……………….……….เงินเดือน…….18,000….……….บาท  
ปฏิบัติงานท่ี……………สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ…………………………………จังหวัด.....… อุตรดิตถ……………… 
กรม…สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข....     เกิดเม่ือวันท่ี…….18……เดือน……กันยายน.…….พ.ศ……2535…….. 
บานเลขท่ี……130…….หมูท่ี……8....ตรอก / ซอย…….-…………..ถนน…………-….…………รหัสไปรษณีย……53130…… 
ตําบล / แขวง….......ชัยจุมพล……อําเภอ / เขต...………ลับแล......….……..….จังหวัด……อุตรดิตถ.....................…………. 
โทรศัพท…085-111-1111...ชื่อบิดา……นายเอ………….…………………ชื่อมารดา…นางบี......…….………………………. 
ชื่อสามี/ภรรยา………… ………..………………ไดรับอนุมัติใหมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษเปนเงินเดือนละ…10,000……บาท 

ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษดังกลาว ขาพเจาซ่ึงในสัญญานี้เรียกวา “ ผูใหสัญญา ”   ฝายหนึ่ง   ขอใหสัญญาไวแก 
กรมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงในสัญญานี้เรียกวา “ ผูรับสัญญา “ อีกฝายหนึ่ง ดังมีขอความดังตอไปนี้ 

              ขอ 1.   ผูใหสัญญาไดทราบและเขาใจหลักเกณฑ การจายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย 
และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการหรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว   
และหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไวแลวขณะทําสัญญานี้  ผูใหสัญญา 
ขอผูกพันและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว  ท้ังท่ีมีอยูและท่ีจะมีข้ึนในภายหนาโดยเครงครัด 

ขอ 2. ในระหวางท่ีสัญญามีผลบังคับใชอยู และผูใหสัญญาจะไดรับเงินเพ่ิมพิเศษหรือไมก็ตามผูให
สัญญาจะไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ไมวาจะเปนการตรวจรักษา การรับ
ปรึกษา การแปรผล  การวินิจฉัย การใหบริการทันตกรรม  การจายยา การผลิตยา หรือการ ใหบริการทางการแพทย
และการสาธารณสุขใดๆ ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกัน 

ขอ 3. ผูใหสัญญาจะไมประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพจนถูกลงโทษใหพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะตลอดจนระยะเวลาท่ีผูใหสัญญายังมีขอผูกพันตามสัญญานี้ 

ขอ 4. ผูใหสัญญาจะตองเปนผูท่ีไมอยูในระหวางการลาศึกษา   การลาฝกอบรมหรือดูงาน  
หรือการลาประเภทอ่ืนตามความประสงคของตน ซ่ึงการลาดังกลาวทําใหเหลือวันปฏิบัติงานใหบริการนอยกวา 15 วัน
ทําการในเดือนนั้น  เวนแตการลาอุปสมบท  การลาไปประกอบพิธีฮัจย  หรือการลาคลอดบุตร 

กรณีตามวรรคหนึ่งหากมีวันปฏิบัติงานดานนั้น ๆ ถึง 15 วันทําการ ใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษเต็มจํานวน 

ลงช่ือผูขอรับเงิน 

(…หนึ่งหมื่นบาทถวน……) นับตั้งแตเดือน………มิถุนายน ๒๕๖๔…….………เปนตนไป 

เดือนละ 10,000 บาท  
กรณี เภสัชการ เดือนละ 5,000 บาท 

เดือนและป ที่เร่ิมขอรับเงิน 

สัญญาทํา ๒ ชุด 

วันท่ีใหเวนวางไว เจาหนาท่ี สสจ.จะดําเนินการกรอกใหภายหลังจากประชุม

คณะกรรมการฯ ของจังหวัด 

(นาย กอไก่.) 

เฉพาะเงินเดือนตาม กพ.7 ไมรวมเงินพิเศษ

กรณี นายแพทย์  ทันตแพทย์

นางข.ไข่

ใหกรอกสถานที่ คือ สสจ. เทานั้น
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ขอ 5. ถาผูใหสัญญาไมปฏิบัติหรือปฏิบัติฝาฝนสัญญานี้  ผูใหสัญญาจะไมมีสิทธิรับเงินเพ่ิมพิเศษ 
ในเดือนนั้นท้ังเดือน 

กรณีท่ีผูใหสัญญาถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบโรคศิลปะ 
ใหถือวาเปนอันหมดสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษในเดือนท่ีถูกพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตแลวแตกรณี 

 ขอ 6. ผูใหสัญญาจะบอกเลิกสัญญาโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูรับสัญญามิได  
การแจงของดรับเงินเพ่ิมพิเศษเปนครั้งคราวในระหวางสัญญามีผลบังคับใชอยูจะกระทํามิได 

 การบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาจะตองแจงใหผูรับสัญญาทราบโดยยื่นหนังสือผาน
คณะกรรมการพิจารณาการเบิกจายเงินเพ่ิมพิเศษลวงหนา ไมนอยกวา 30 วัน กอนถึงวันเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษ 

  ขอ 7. ถาผูใหสัญญาซ่ึงรับเงินเพ่ิมพิเศษแลว ปรากฏวาเปนผูประพฤติผิดสัญญาในขอหนึ่งขอใดใน
สัญญานี้  ผูใหสัญญาจะตองคืนเงินเพ่ิมพิเศษใหแกผูรับสัญญาตามท่ีไดรับจากทางราชการ  รวมท้ังตองจายเงินเปนเบี้ย
ปรับใหแกผูรับสัญญาอีกสองเทาของเงินท่ีผูใหสัญญาจะตองชดใชคืน  บวกกับดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป  ของเงินท่ี
ไดรับท้ังหมดนับแตวันท่ีผิดสัญญา 

 เพ่ือประโยชนในการคํานวณคาปรับตามวรรคหนึ่ง   เม่ือผูใหสัญญามีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ 
ตามสัญญาแลว  แตไมรับเงินนั้นดวยเหตุใดๆ ใหถือวาผูใหสัญญาไดรับเงินเพ่ิมพิเศษนั้นแลวตั้งแตวันท่ีมีสิทธิ 

ขอ 8.  ผูใหสัญญาจะตองนําเงินไปชําระแกผูรับสัญญา  ณ  ท่ีทําการของผูรับสัญญาภายใน   7 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับแจงใหทราบถึงยอดเงินท่ีตองชําระ  และผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญา รับหรือหักเอาเงินบําเหน็จ 
บํานาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูใหสัญญามีสิทธิไดรับจากทางราชการ  เพ่ือเอาชดใชเงินท่ีผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตาม
สัญญานี้  และยอมใหบังคับเอาจากทรัพยสินอ่ืน  ๆ  ของผูใหสัญญาไดอีก หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดหรือ
ชําระใหไมครบ ท้ังนี้จะโดยความยินยอมของผูใหสัญญาหรือไมก็ตาม และผูใหสัญญายอมใหคิดดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอ
ป ของเงินท่ียังไมไดชําระอีกดวย   

ขอ 9. ผูรับสัญญาสงวนไวซ่ึงสิทธิท่ีจะจายหรืองดจายเงินเพ่ิมพิเศษตามสัญญานี้ได โดยท่ีไมตองเลิก
สัญญานี้  เม่ือผูใหสัญญาประพฤติ  หรือประพฤติผิดสัญญานี้  

ขอ 10. ผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญาฟองรองบังคับชําระหน้ีไดทันที โดยมิตองบอกกลาวกอน 

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความตรงกัน ผูใหสัญญาและผูรับสัญญา ถือคนละหนึ่งฉบับ 

ลงช่ือผูขอรับเงิน 

(นาย กอไก่.) 
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ผูใหสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอด เห็นวาถูกตองตรงตามความประสงค 
ทุกประการแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญตอหนาพยาน 

     ลงชื่อ…………………………………………………..ผูใหสัญญา 
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   ลงชื่อ……………………….………………………….พยาน 
     (…………………………………………………) 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

ลงช่ือผูขอรับเงิน 

นายหนึ�ง

นายสอง

           หน่ึง

สอง
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ลงชื่อ………………………………………ผูยินยอม       
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