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คำานำา
  ส�ำนักกฎหมำย ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรท�ำนิติกรรมสัญญำ ที่เป็นกำร
ใช้จ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และเงินงบบริหำรจัดกำรส�ำนักงำน 
หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิโดยทรำบว่ำผูป้ฏบิตังิำนทีร่บัผดิชอบเก่ียวกบังำนนติกิรรม
สัญญำยังมีควำมเข้ำใจในวิธีกำรข้ันตอนกำรด�ำเนินกำร และหลักฐำนประกอบในกำร
จัดท�ำนิติกรรมสัญญำ ซึ่งเป็นขั้นตอนส�ำคัญ โดยหำกมีกำรโต้แย้ง หรือมีกำรน�ำขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้ในชั้นศำลนี้ ต้องมีเอกสำรหลักฐำนประกอบท่ีครบถ้วนถูกต้อง โดยกำรกรอก
ข้อควำมในนติกิรรมสญัญำทีค่รบถ้วน ถกูต้อง จะไม่ท�ำให้ส�ำนกังำนหลักประกนัสุขภำพ
แห่งชำติได้รับควำมเสียหำย และเพื่อเป็นแนวทำงให้แก่ผู ้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ 
งำนนิติกรรมสัญญำ โดยผู ้จัดท�ำคำดหวังว ่ำจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ปฏิบัติงำน 
ของส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และคำดหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือนิติกรรม
สัญญำฉบับนี้จะเป็นโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของผู ้ปฏิบัติงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ตำมวัตถุประสงค์ 

      การจัดทําคูมือนิติกรรมสัญญาฉบับนี้ เปนเครื่องมือในการเรียนรูถึงหลักการ 
และวิธีการเงื่อนไขในการทํานิติกรรมสัญญาไดอยางถูกตองเพื่อชวยในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ผู  รับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญาของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติใหเกิดผลสัมฤทธิ์และถูกตองตามวัตถุประสงคเกี่ยวกับการใชจาย
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

นายสิริคูณ  เพ็ญศรี
หัวหนากลุมงานบริหารกฎหมาย สาํนักกฎหมาย

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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สารบัญ
 ค�ำน�ำ

  สำรบัญ  

 บทที ่๑  ความหมายของสัญญา ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ 
   (MOU) และขอบเขตของงาน (TOR) 

   ๑. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิติกรรมและสัญญำ

         ๒. ควำมหมำยของข้อตกลง 

         ๓. ควำมหมำยของบันทึกควำมร่วมมือ (MOU)

         ๔. ควำมหมำยของขอบเขตของงำน (TOR)

 บทที ่๒  เอกสารที่ใช้ประกอบในการท�าสัญญา/ข้อตกลง                         

 บทที ่๓  ขั้นตอนการจัดท�าร่างนิติกรรมสัญญา

  ๓.๑ กำรจัดท�ำร่ำงนิติกรรมสัญญำ/ข้อตกลง                                     

        ๓.๒  กำรมอบอ�ำนำจให้ลงนำมในสัญญำ/ข้อตกลง
   มีเอกสำรที่ต้องพิจำรณำประกอบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

  ๓.๓  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของผู้มีอ�ำนำจลงนำม (ส�ำนักงำน)

  ๓.๔ กรณีตรวจสอบพบกำรไม่ด�ำเนินงำนตำมสัญญำ/ข้อตกลง

 บทที ่๔  ตัวอย่าง

        ๔.๑  ตวัอย่ำงกำรลงรำยละเอยีดในสญัญำ/ข้อตกลง (สญัญำหลกั ๔ แบบ)

        ๔.๒  ตัวอย่ำง กำรค�ำนวณค่ำปรับ

        ๔.๓  ตัวอย่ำง แบบหนังสือบอกเลิกสัญญำ

 บทที ่๕  ถามมา ตอบไป

 บทที ่๖  แบบสัญญา/ข้อตกลง และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ๖.๑  แม่แบบสัญญำ/ข้อตกลง (กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ)

  ๖.๒ ระเบียบข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง





บทที่ ๑
ความหมายของสัญญา 
ข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ 
(MOU) และขอบเขต
ของงาน (TOR)
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๑. ความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมและสัญญา

๑.๑ ความหมายของนิติกรรม

  นิติกรรม หมำยถึง กำรกระท�ำของบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมำย และด้วย 
  ใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อกำรผูกนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่ำงบุคคล เพื่อท่ีจะก่อ  
  เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ ในนิติกรรมนั้นสำมำรถแบ่ง 
  เป็นนิติกรรมฝ่ำยเดียวและนิติกรรมหลำยฝ่ำย

๑.๒ ความหมายของสัญญา

  สัญญำ หมำยถึง นิติกรรมสองฝ่ำยหรือหลำยฝ่ำยที่เกิด
  จำกกำรแสดงเจตนำเสนอและสนองถูกต้องตรงกันของบุคคล
  ตั้งแต่สองฝ่ำยขึ้นไปที่มุ่งจะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ์

  สัญญำถือเป็นนิติกรรมอย่ำงหนึ่ง ซ่ึงอำจเป็นนิติกรรมสองฝ่ำยหรือ 
หลำยฝ่ำยก็ได้ฉะนั้นกำรศึกษำกฎหมำยลักษณะสัญญำ จึงต้องค�ำนึงถึงกฎหมำย
และหลกัเกณฑ์ในเรือ่งนติกิรรมด้วยเสมอ เว้นแต่ในกรณทีีบ่ทบญัญติัของกฎหมำย
ในเรื่องสัญญำบัญญัติไว้โดยเฉพำะก็ต้องใช้บทบัญญัติในเร่ืองของสัญญำก่อน  
แต่อย่ำงไรกต็ำมแม้สัญญำจะเป็นนติกิรรมเสมอ แต่นติิกรรมบำงชนดิกไ็ม่ใช่สญัญำ
ก็ได้

๑.๓ หลักการที่ควรค�านึงในการก่อให้เกิดสัญญา

  ๑. หลักเสรีภาพ เป็นหลักพื้นฐำนที่ส�ำคัญในกำรท�ำสัญญำ ผู้ที่เข้ำท�ำสัญญำ 
   จะตกลงท�ำสัญญำอย่ำงไรกับใครก็ได้ เพียงแต่ต้องอยู ่ในกรอบตำม 
   บทบัญญัติของกฎหมำย 
  ๒. หลักสุจริต มำตรำ ๕ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เป็น 
   บทบัญญัติพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรใช้ สิทธิและกำรช�ำระหนี้ว่ำบุคคลทุกคน 
   จะต้องกระท�ำโดยสุจริต ซึ่งมักเข้ำใจว่ำจะถูกน�ำมำใช้ต่อเมื่อท�ำสัญญำ 
   แล้วเท่ำนั้น แต่ควำมจริงหลักนี้สำมำรถน�ำมำปรับใช้ในข้ันตอนก่อนท�ำ 
   สัญญำด้วย
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   ๓. หลักความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นพื้นฐำนในเรื่องของกำรแสดงเจตนำเข้ำท�ำ 
   สญัญำทีผู่แ้สดงเจตนำจะค�ำนงึถงึแต่เสรภีำพของตนเท่ำนัน้ไม่ได้ ต้องค�ำนงึ 
   ถึงคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งด้วยเสมอว่ำ อย่ำงไรกำรไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหลักท่ี 
   กฎหมำยให้ควำมคุ้มครอง นอกจำกคุ้มครองคู่กรณีแล้ว หมำยถึงกำร 
   คุ้มครองบุคคลอื่นๆ ในสังคมที่อำจเข้ำท�ำสัญญำเช่นเดียวกับคู่สัญญำ
   ๔. หลักความยุติธรรม คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งท่ีอำจมีฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือ 
   อ�ำนำจต่อรองที่เหนือกว่ำจะก�ำหนดข้อสัญญำเอำเปรียบอีกฝ่ำยหนึ่ง 
   ซึ่งจ�ำเป็นต้องยอมเข้ำท�ำสัญญำ นอกจำกจะเป็นสัญญำที่ไม่อยู่ในพื้นฐำน 
   ของควำมยติุธรรมแล้วยงัขดักบัหลกักำรของสญัญำซ่ึงต้องมเีสรภีำพในกำร 
   ท�ำสัญญำที่เท่ำเทียมกัน ค�ำเสนอและสนองถูกต้องตรงกัน และขัดกับ 
   หลักกำรของสญัญำทีก่ำรปฏบิติักำรช�ำระหนีข้องสญัญำแบบไม่ได้สดัส่วน 
   กันอีกด้วย
   ๕. หลักความรับผิดต่อสัญญา เพื่อให้ผู้เข้ำท�ำสัญญำระลึกด้วยว่ำหำกผู้เข้ำ 
   ท�ำสัญญำจงใจหรือประมำทเลินเล่อท�ำให้อีกฝ่ำยหนึ่งเสียหำยแล้ว  
   อำจต้องมีควำมรับผิดได้ซึ่งเป็นกำรรับผิดด้วยกำรเยียวยำควำมเสียหำย 
   ที่อีกฝ่ำยไม่ควรเสียหำย เช่น เสียเวลำ และเสียโอกำส หรือเสียค่ำใช้จ่ำย  
   เป็นต้น   

๑.๔ องค์ประกอบของสัญญา

  องค์ประกอบที่เป็นสำระส�ำคัญของสัญญำ คือ
   ๑. คู่สัญญา ได้แก่บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ท�ำสัญญำและสร้ำง 
   นิติสัมพันธ์ให้ผลของสัญญำที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยหลักแล้วบุคคลใดผู้ท�ำสัญญำ  
   บุคคลนั้นจะเป็นเจ้ำของควำมสัมพันธ์ทำงสัญญำ
   ๒. วตัถปุระสงค์ คือ เป้ำหมำยหรอืประโยชน์สดุท้ำยทีไ่ด้จำกสญัญำ เป็นเรือ่ง 
   เป้ำหมำยทีคู่ส่ญัญำมหีรอืตกลงร่วมกนั ส่วนมำกเป็นสัญญำต่ำงตอบแทน  
   เช่น เมื่อส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติต้องกำรจ้ำงให้ท�ำงำน 
   หนึ่งอย่ำง คู่สัญญำ (ผู้รับจ้ำง)จะได้เงินตำมจ�ำนวนที่ได้ตกลงกันเป็น 
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   ค่ำตอบแทน ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติจะได้ผลส�ำเร็จ 
   ของงำนนัน้ ในกำรท�ำสญัญำทกุชนดิจะต้องมวีตัถุประสงค์ของสญัญำ และ 
   ในสัญญำต่ำงตอบแทนจะต้องมีวงเงินหรือมูลค่ำของสัญญำ (ค่ำจ้ำงหรือ 
   ผลตอบแทนของสัญญำ) เสมอ ตัวอย่ำงเช่น สัญญำซื้อขำย วัตถุประสงค ์
   ก็คือเพื่อให้ได้มำซึ่งกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน

    นอกจำกนั้นอำจมีองค์ประกอบเสริมของสัญญำที่คู ่สัญญำได้ก�ำหนด 
เพิ่มเติมในสัญญำ อำจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เช่น เงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน เงื่อนไขเวลำ 
ส่งมอบงำน หลักประกันสัญญำ (ค่ำมัดจ�ำ) และเบ้ียปรับ ซ่ึงในส่วนของสัญญำ 
ภำครัฐจะก�ำหนดองค์ประกอบเสริมเหล่ำนี้ไว้ เพื่อมิให้ภำครัฐเสียเปรียบ

๑.๕ ความสมบูรณ์ของสัญญา

  ๑. พจิารณาด้านความสามารถของคูส่ญัญา ว่ำคูสั่ญญำนัน้มคีวำมสำมำรถ 
   หรือไม่ (เช่น เป็นผู้เยำว์ บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ บุคคลไร้ควำม 
   สำมำรถ หรือเป็นผู ้แทนท่ีได้รับมอบอ�ำนำจอย่ำงถูกต้องหรือไม่  
   กำรพิจำรณำว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงมีควำมบกพร่องในเร่ืองควำมสำมำรถ 
   หรือไม่ ถ้ำมีควำมบกพร่องสัญญำนั้นตกเป็นโมฆียะ 
   ๒. พิจารณาด้านวัตถุประสงค์ของสัญญา ดูว ่ำมีวัตถุประสงค์อะไร  
   ถ้ำวัตถุประสงค์เป็นกำรต้องห้ำมชัดแจ้งตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์เป็น 
   กำรพ้นวิสัย หรือวัตถุประสงค์ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม 
   อันดีของประชำชน สัญญำนี้จะตกเป็นโมฆะ
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  ๓. พจิารณาด้านแบบหรอืวธิกีารในการท�าสญัญานติกิรรม โดยทัว่ไปสญัญำ 
   ทีท่�ำไม่จ�ำเป็นต้องมแีบบกไ็ด้ แต่สญัญำบำงสญัญำกฎหมำยก�ำหนดวธิกีำร 
   หรือแบบในกำรปฏิบัติไว้โดยเฉพำะ เช่น สัญญำซ้ือขำยอสังหำริมทรัพย์  
   สัญญำที่กฎหมำยก�ำหนดต้องท�ำตำมแบบในกำรท�ำสัญญำต้องท�ำตำม 
   แบบด้วย เพรำะถ้ำไม่ปฏิบัติตำมก็จะมีผลให้สัญญำตกเป็นโมฆะตำม 
   หลักกฎหมำยมำตรำ ๑๕๒ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หรือ 
   ในบำงสัญญำกฎหมำยมิได้ก�ำหนดแบบ คู่สัญญำก็สำมำรถก�ำหนดวิธีกำร 
   ในกำรท�ำสัญญำเองได้ ผลของสัญญำก็จะสมบูรณ์ 

    ส�ำหรับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนรำชกำรนั้น ต้องปฏิบัติตำม 
พระรำชบญัญตักิำรจดัซือ้จดัจ้ำง และกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบติั
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำค
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย ว่ำกำรลงนำมในสัญญำเป็นอ�ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
สัญญำหรือข้อตกลงให้ท�ำเป็นภำษำไทย ภำยใต้เงื่อนไขมำตรำ ๙๓ แห่งพระรำช
บญัญตัจิดัซือ้จัดจ้ำงและบรกิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงำนภำครฐัต้องท�ำ
สัญญำตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยก�ำหนดไว้ และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด กำรท�ำสัญญำใดถ้ำจ�ำเป็นต้องมีข้อควำมหรือรำยกำรแตก
ต่ำงไปจำกแบบสัญญำที่ส�ำนักงำนก�ำหนด โดยมีสำระส�ำคัญท่ีต้องไม่ท�ำให้หน่วย
งำนของรฐัเสยีเปรยีบกใ็ห้กระท�ำกำรได้เว้นแต่หวัหน้ำส่วนรำชกำรเหน็ว่ำมปัีญหำ
ในทำงเสยีเปรยีบหรอืไม่รดักมุพอ กใ็ห้ส่งเรือ่งสญัญำนัน้ให้ส�ำนกังำนอัยกำรสูงสุด
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอยู่ภำยใต้มำตรำ ๙๗ แห่งพระรำชบัญญัติเดียวกัน 
สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ีได้ลงนำมแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
เป็นกำรแก้ไขตำมมำตรำ ๙๗ หมวด ๕ เป็นกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นต้องแก้ไขสัญญำ
หรอืข้อตกลง หำกกำรแก้ไขนัน้ไม่ท�ำให้หน่วยงำนของรฐัเสยีประโยชน์ และเป็นกำร
แก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงำนของรัฐหรือประโยชน์สำธำรณะก่อน
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๑.๖ การตีความสัญญา

  ๑. ทฤษฎีว่าด้วยการตีความ แบ่งเป็น ๒ ทฤษฎี คือ
    (ก) ทฤษฎีกำรตีควำมในทำงอัตวิสัย (Subjective Theory) เป็นกำร 
    ตีควำมที่มุ่งค้นหำควำมหมำยของสัญญำจำกตัวผู้กระท�ำสัญญำเอง  
    ก็คือจำกเจตนำที่ร่วมกันของคู่สัญญำ ซึ่งอำจหมำยควำมร่วมถึงกำร 
    ตีควำมตำมหลักสุจริต กำรตีควำมตำมตัวอักษรเพื่อหำควำมหมำย 
    หรือเป้ำหมำยของคู่สัญญำในควำมสัมพันธ์กับชนิดของสัญญำหรือ 
    สถำนท่ีท่ีสญัญำเกิด ท้ังนีต้้องค�ำนงึถึงวตัถปุระสงค์ของคูส่ญัญำในขณะ 
    ท�ำสัญญำ และพิจำรณำข้อควำมในสัญญำทั้งฉบับประกอบด้วย
    (ข) ทฤษฎตีคีวำมในทำงภำวะวสิยั ( Objective Theory) เป็นกำรตีควำม 
    ที่มุ ่งหำควำมหมำยของสัญญำจำกสภำพหรือข้อเท็จจริงอย่ำงอื่น 
    ที่แน่นอนที่อยู่นอกเหนือตัวผู้ท�ำสัญญำ ซึ่งจะใช้ทฤษฎีนี้ก็ต่อเมื่อมี 
    กำรตีควำมทฤษฎีแรกยังไม่ให้ควำมหมำยท่ีแจ้งชัด โดยกำรตีควำม 
    อำจอำศยัหลกักำรรกัษำนติสิมัพนัธ์ตำมสัญญำไว้มำกกว่ำกำรท�ำลำย 
    นิติสัมพันธ์ของสัญญำ นอกจำกนี้กำรตีควำมตำมประเพณีก็ดี หรือ 
    กำรตคีวำมเพือ่ควำมยตุธิรรมกด็ ีล้วนเป็นกำรตคีวำมอยูใ่นควำมหมำย 
    ของกำรตีควำมตำมภำวะวิสัยนี้ทั้งสิ้น

  ๒. หลักการตีความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
      (ก) ตำมมำตรำ ๑๗๑ “ในกำรตีควำมกำรแสดงเจตนำน้ัน ให้เพ่งเล็งถึง 
    เจตนำอันแท้จริงยิ่งกว่ำถ้อยค�ำส�ำนวนหรือตัวอักษร” หมำยควำมว่ำ  
    ต้องมีกำรค้นหำเจตนำทีแ่ท้จรงิ แต่ต้องไม่ใช่เจตนำทีแ่ท้จรงิทีอ่ยูใ่นใจ  
    เพรำะไม่มใีครล่วงรูไ้ด้ ซึง่เจตนำทีอ่ยูใ่นใจอำจไม่ตรงกับเจตนำท่ีแสดง 
    ออกมำก้ได้ ดังนั้นกำรค้นหำเจตนำที่แท้จริง
    นี้หมำยถึงเจตนำแท้จริงตำมที่ได้แสดงออก
    มำให้เห็นเท่ำนั้น
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   (ข) มำตรำ ๓๖๘ “สัญญำนั้นท่ำนให้ตีควำมไปตำมควำมประสงค์ในทำง 
    สจุรติ โดยพเิครำะห์ถงึปรกตปิระเพณด้ีวย” หมำยควำมว่ำ กำรตคีวำม 
    สัญญำนั้น ต้องค�ำนึงถึงเจตนำอันมีร่วมกันของคู่สัญญำซึ่งเป็นเจตนำ 
    ที่มีควำมหมำยสุจริต และต้องค�ำนึงถึงประเพณีปฏิบัติระหว่ำง 
    คู่สัญญำด้วย เนื่องจำกสัญญำเป็นกำรใช้หลักอิสระในทำงแพ่งซึ่ง 
    คู่สัญญำก�ำหนดขอบเขตในทำงกฎหมำยของตนเอง มิใช่เพียงกำร 
    ค้นหำควำมหมำยจำกเจตนำคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ แต่เป็นกำรค้นหำ 
    ควำมหมำยจำกเจตนำท่ีมร่ีวมกนัของคูสั่ญญำและต้องเป็นเจตนำท่ีได้ 
    แสดงออกมำตำมเนื้อหำของสัญญำนั้นด้วย 

๑.๗ เบี้ยปรับ

    “เบี้ยปรับ” คือ สิ่งที่คู่สัญญำตกลงกันไว้ในสัญญำหรือเป็นข้อสัญญำข้อหนึ่ง 
  ข้อใดที่ระบุให้คู่สัญญำฝ่ำยท่ีไม่ช�ำระหนี้หรือพื้นที่กระท�ำกำรอันเป็นกำรผิด 
  สัญญำต้องรับภำระชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทนทันที่ตำมจ�ำนวน 
  ที่ก�ำหนดไว้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ควำมเสียหำยว่ำมีมำกน้อยเพียงใด

   ความแตกต่างระหว่าง “เบี้ยปรับ” และ “ค่าเสียหาย”

   ๑.  ความมุ ่งหมาย เบ้ียปรับมุ ่งหมำยก�ำหนดเป็นค่ำเสียหำยล่วงหน้ำ 
    โดยไม่ทรำบแน่ชัดว่ำควำมเสียหำยจะเกิดขึ้นหรือไม่และจ�ำนวนเท่ำใด  
    ในขณะที่ควำมเสียหำยมุ่งหมำยเป็นกำรเยียวยำท่ีเกิดขึ้นแล้ว จำกกำร 
    ที่ลูกหนี้ไม่ข�ำระหนี้หรือช�ำระหนี้ไม่ถูกต้อง

   ๒.  การก�าหนดเบีย้ปรับ เป็นเรือ่งทีคู่ก่รณตีกลงก�ำหนดข้ึนตำมหลกัเสรภีำพ  
    แต่ค่ำเสียหำยเป็นเรื่องท่ีศำลเป็นผู้ก�ำหนดให้ตำมดุลพินิจ ตำมควำม 
    เหมำะสม

  ๓.  ลักษณะของเบี้ยปรับ เป็นเงินหรือเป็นกำรช�ำระหนี้อย่ำงอื่นก็ได้  
    แล้วแต่กำรตกลงกันของคู่สัญญำแต่ค่ำเสียหำยเป็นเงินเสมอ
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   ๔.  จ�านวนเบ้ียปรับ ก�ำหนดเป็นจ�ำนวนเงินหรือเป็นวิธีคิดท่ีแน่นอน  
    แต่ค่ำเสียหำยนั้นไม่แน่นอนว่ำศำลจะก�ำหนดให้เท่ำใด แล้วแต่ควำม 
    เสียหำยที่แท้จริงซึ่งเจ้ำหนี้ต้องพิสูจน์ให้ศำลเห็น

   โดยหลักกำรของเบี้ยปรับ เมื่อก�ำหนดเบี้ยปรับไว้แล้วและลูกหนี้ไม่ช�ำระ
หน้ีหรือช�ำระหนี้ไม่ถูกต้อง เจ้ำหนี้จะเรียกหรือริบเบี้ยปรับโดยไม่ต้องฟ้องร้อง 
ต่อศำลหรอืไม่ต้องพสิจูน์ควำมเสยีหำย ในขณะทีค่่ำเสยีหำยนัน้ศำลจะก�ำหนดให้ได้
ต่อเมือ่เจ้ำหนีต้้องย่ืนฟ้องลกูหนีต่้อศำลและต้องพสิจูน์ให้ศำลเหน็ว่มคีวำมเสยีหำย
จริงตำมที่เรียกร้องต่อศำล

๑.๘ ความระงับของสัญญา

  ควำมระงบัของสญัญำ หมำยถึง กำรทีส่ญัญำสิน้ผลไปอย่ำงเด็ดขำด กำรสิน้ผล 
  หรือกำรระงับสิ้นของสัญญำนี้ต้องไม่เข้ำใจสับสนกับกำรระงับไปแห่งหนี้  
  กรณีสัญญำจะระงับได้ สัญญำจะต้องเกิดขึ้นมำแล้ว และเป็นสัญญำสมบูรณ ์
  ก่อนติสิมัพนัธ์และก่อหนีข้ึน้แล้ว ถ้ำมกีำรช�ำระหนีถู้กต้องตำมสัญญำ หนีต้ำม 
  สัญญำจะระงับไปไม่มีหน้ีท่ีต้องช�ำระกันอีกต่อไป แต่ตัวสัญญำจะต้องคงอยู ่
  ในฐำนะที่เป็นฐำนรองรับหรือเป็นบ่อเกิดแห่งหน้ีท่ีได้ปฏิบัติกำรช�ำระ 
  กันไปแล้ว แต่ถ้ำไม่มีกำรช�ำระหน้ีอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดของคู่สัญญำฝ่ำยใด 
  ฝ่ำยหนึ่งก็เป็นเรื่องของกำรผิดสัญญำ และโดยล�ำพังกำรผิดสัญญำก็ไม่ท�ำให ้
  สญัญำระงับไปได้เอง จะต้องพิจำรณำว่ำกำรผดิสญัญำนัน้ก่อให้เกดิสทิธแิละ 
  หน้ำทีแ่ก่คูสั่ญญำฝ่ำยทีไ่ม่ผดิสญัญำในกำรทีจ่ะบอกเลกิสญัญำได้หรอืไม่ และ 
  ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ “สัญญำ” ที่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำโดยชอบด้วย 
  กฎหมำยแล้วจึงระงับสิ้นไป กำรบอกเลิกสัญญำจึงเป็นกำรท�ำลำย “บ่อเกิด 
  แห่งหนี้” โดยมิได้ท�ำลำยเฉพำะ “หนี้” เท่ำนั้น
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   การบอกเลิกสัญญาอาจกระท�าได้โดย ๓ วิธี คือ

        โดยคูส่ญัญำทุกฝ่ำยต่ำงเห็นพ้องต้องกนัว่ำสญัญำท่ีท�ำขึน้นัน้ ไม่ควร 
      ด�ำรงอยู ่ต่อไป เพรำะเหตุผลบำงประกำร จึงตกลงเลิกสัญญำ  
      อันเป็นลักษณะของกำรท�ำนิติกรรมอันใหม่เพื่อระงับสิทธิหรือ 
      นิติสัมพันธ์อันเดิม

       โดยคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งเห็นว่ำนิติสัมพันธ์ระหว่ำงกันไม่อำจด�ำเนิน 
      ต่อไปหรอืไม่อำจรกัษำไว้ต่อไปได้ จงึท�ำค�ำเสนอขอเลิกสัญญำไปยงั 
      คู ่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งถ้ำเห็นตรงกันสนองตอบรับกลับมำก็ม ี
      ผลเป็นสัญญำท่ีมีลักษณะของกำรระงับนิติสัมพันธ์เช่นเดียวกับ 
      กรณีแรก 

       โดยคูส่ญัญำฝ่ำยใดเพยีงฝ่ำยเดยีว ซึง่คู่สัญญำอกีฝ่ำยหนึง่ไม่จ�ำเป็น 
      ต้องเห็นพ้องด้วย ซึ่งกำรเลิกสัญญำโดยวิธีนี้จะเกิดได้โดยคู่สัญญำ 
      ฝ่ำยที่จะขอเลิกสัญญำ “ต้องมีสิทธิ” ซ่ึงสิทธิดังกล่ำวอำจมำจำก 
      ข้อใดข้อหนึ่งในสัญญำหรือจำกบทบัญญัติกฎหมำย

๒. ความหมายของข้อตกลง

 ข้อตกลง มีควำมหมำยคล้ำยกับสัญญำและมีองค์ประกอบที่เป็นสำระส�ำคัญ
เหมือนกับสัญญำ  ซึ่งอำจสรุปที่มำของข้อตกลงและกำรใช้ข้อตกลงนี้ ดังนี้

๒.๑ ข้อตกลง เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

  กล่ำวคือเม่ืออ่ำนสัญญำจะพบข้อควำมในท�ำนองว่ำทั้งสองฝ่ำยตกลงกัน... 
  หรอืฝ่ำยหนึง่ตกลงรบัจ้ำงท�ำ...หรอือกีฝ่ำยตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง...เรียงเป็นข้อๆไป  
  ถือเป็นแต่ละข้อเป็นข้อตกลงกัน และนอกจำกนั้นบำงครั้งหำกทั้งสองฝ่ำย 
  จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงมักจะก�ำหนดให้ท้ังสองฝ่ำยท�ำข้อตกลง 
  เพิ่มเติมแนบท้ำยสัญญำ
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๒.๒ ข้อตกลง เป็นนิติกรรมในรูปแบบของการจัดท�าให้มีความเข้มงวด
  น้อยกว่าสัญญา

  ข้อตกลงจะใช้กับคูส่ญัญำทีเ่ป็นหน่วยงำนภำครฐัจะไม่มเีรือ่งของกำรวำงหลกั 
  ประกันและค่ำปรับ แต่จะเป็นกำรก�ำหนดเป็นค่ำเสียหำยแทน แต่หำก 
  หน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำ กรณีหน่วยงำนภำครัฐจะท�ำเป็นรูปแบบสัญญำน้ัน  
  ก็สำมำรถกระท�ำได้

   ทั้งนี้กำรใช้จ่ำยเงินให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพสัดภุำครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม) และเป็นไปตำมกฎ ระเบยีบ 
ประกำศ ข้อบังคับ ที่ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติก�ำหนด

๓. ความหมายของบันทึกความร่วมมือ (MOU)

   บันทึกความร่วมมือ (MOU : Memorendum of Understanding) ซึ่ง
บำงแห่งอำจเรียกว่ำ บันทึกข้อตกลงควำมเข้ำใจหลักกำรบันทึกควำมร่วมมือจะใช้
มำกในส่วนหน่วยงำนของรัฐหรือทำงรำชกำร ไม่มุ่งหวังให้มีผลผูกพันมำกนักเน้น
เป็นเพียงนโยบำยไม่มีสภำพบังคับเป็นเพียงควำมร่วมมือ เพื่อกิจกรรมบำงอย่ำงที่
ท�ำร่วมกัน และไม่ประสงค์ให้มีกำรบังคับทำงกฎหมำยต่อกัน เช่น MOU ระหว่ำง 
มหำวิทยำลัยกับส่วนรำชกำร ในกำรแลกเปลี่ยนวิชำกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
    ผู้ที่จะลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) แต่ละฝ่ำยอำจต้องพิจำรณำ
ถึงควำมส�ำคัญในเรื่องน้ันๆ ว่ำมีควำมเหมำะสมกับบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน
เป็นระดับหัวหน้ำส่วนำชกำรที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคล หรืออย่ำงน้อยควรเป็น
หัวหน้ำของหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมที่ตกลงให  ้
ควำมร่วมมือนั้น
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๔. ความหมายขอบเขตของงาน (TOR)     

   ขอบเขตของงานหรอืนติกิรรมวา่ TOR (Terms of References) มคีวำม
เข้ำใจที่ไม่ตรงกัน กล่ำวคือเข้ำใจว่ำ TOR คือสัญญำหรือข้อตกลงหรือบันทึกควำม
ร่วมมือ ดังนั้นเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกัน จึงขอท�ำควำมเข้ำใจว่ำงำนบำงงำน
ไม่มีควำมชดัเจนในเนือ้งำน และจะมปีญัหำในกำรตรวจรับงำนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่
กำรตรวจรบังำนของทีป่รกึษำในโครงกำรทีม่กีำรวำ่จำ้งทีป่รึกษำด�ำเนนิงำนวชิำกำร 
ซึง่มตีวำมแตกตำ่งจำกกำรจดัซือ้สิง่ของหรืออปุกรณท์ีร่บัรูก้นัเปน็ทัว่ไปแลว้ งำนท่ี
ไม่มีควำมชัดเจนในเนื้องำนจึงต้องอำศัยกลุ่มบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในงำน
ที่ปรึกษำ กำรเขียนขอบเขตของงำน TOR ต้องมีขอบเขต และขั้นตอนกำรด�ำเนิน
งำนที่ชัดเจนรอบคอบ และรัดกุมทุกขั้นตอนภำยใต้ภำรกิจนั้น ดังนั้นเจ้ำของเรื่อง
หรอืผูร้บัผดิชอบงำนทีไ่มม่คีวำมชดัเจน จงึจ�ำเป็นตอ้งมคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจอยำ่ง
ดีในขอบเขตของงำนหรือโครงกำร

     ดังนั้น TOR ไม่ได้หมำยถึงสัญญำ หรือข้อตกลง หรือบันทึกควำมร่วมมือ 
แต่หมำยถงึ ขอบเขตของงำนทีต้่องกำรจ้ำง/ซือ้/เช่ำ/ด�ำเนนิโครงกำร หรอืขอบเขต
ของงำนที่ต้องกำรให้ผู้วิจัยไปศึกษำ หรือผู้ด�ำเนิน หรือผู้รับมอบให้ด�ำเนินกิจกำร
อันเป็นภำรกิจของส�ำนักงำน หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ฝ่ำยต้นเรื่องในฐำนะ
ผูจั้ดหำได้ร่ำงหรอืจดัท�ำข้ึนหรอืก�ำหนดขอบเขตของงำนขึน้ เพ่ือให้ผูเ้สนองำนหรอื
ผู้ประมูลงำนทรำบถึงของเขตของงำนที่ต้องปฏิบัติตำม
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บทที่ ๒
เอกสารที่ใช้ประกอบ 
การทำาสัญญา/ข้อตกลง
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เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดของนิติกรรมสัญญา
พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการทำาสัญญา/ข้อตกลงให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ตามประเภทของนิติกรรม

เอกสารประกอบการท�านิติกรรมสัญญา
ประเภทสัญญา/ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข /กิจกรรมบริการ /ด�าเนินงานตามโครงการ

ประเภทคู่สัญญา หมายเหตุเอกสารประกอบ

บริษัท

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

หรือห้างหุ้นส่วน

สามัญ

๑.ให้ผู้มีอ�านาจลงนาม

/ผู้รับมอบอ�านาจ/ผู้รับ

มอบอ�านาจช่วง รับรอง

ส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

“ด้วยน�้าหมึกสีน�้าเงิน” 

พร้อมประทับตราส�าคัญ

ของนิติบุคคล

๒.งานกฎหมายขอสงวน

สิทธิไม่รับเอกสาร 

ในกรณีที่ยื่นเอกสาร

ไม่ครบถ้วน

๑. กรณีที่มีผู้ที่มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนของส�านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร สามารถลง

นามในสัญญาได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ (กรณีไม่มีการมอบอ�านาจ)

 ๑. ส�ำเนำใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (ส.พ. ๗)

     ๒. ส�ำเนำใบอนุญำตให้ด�ำเนินกำรสถำนพยำบำล (ส.พ. ๙)

     ๓. ส�ำเนำใบรับรองจำก ตรต. (เฉพำะกรณีให้บริกำรฟอกเลือด

  ด้วยเครื่องไตเทียม)

     ๔. ส�ำเนำใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๕) (เฉพำะ 

  กรณีให้บริกำรร้ำนขำยยำ)

     ๕. ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของส�ำนักทะเบียนหุ้นส่วน 

  บริษัทกรุงเทพมหำนคร กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง 

  พำณิชย์ ออกให้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๖ เดือน

     ๖. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน 

  นิติบุคคล

     ๗. ส�ำเนำหน้ำแรก (Book Bank) ของบัญชีธนำคำร

     ๘. หลักประกันสัญญำตำมจ�ำนวนที่ส�ำนักงำนแจ้ง (ถ้ำมี)

     ๙. ตรำประทับส�ำคัญนิติบุคคล (เพื่อน�ำมำประทับตรำในวันท�ำ 

  สัญญำ)

    ๑๐. รำยชื่อบุคลำกร

๒. กรณีที่ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนของส�านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

ไม่สามารถมาลงนามในวันท�าสัญญาได้ และได้มอบอ�านาจให้บุคคลอื่น

กระท�าการแทน ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้

 ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร 

      ๒. ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนของส�ำนักทะเบียนหุ้นส่วน

  บริษัท กรุงเทพมหำนคร กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  

  ออกให้ก่อนวันที่มอบอ�ำนำจหรือในวันที่มอบอ�ำนำจ



คู่มือการทำานิติกรรมสัญญาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ18

ประเภทคู่สัญญา หมายเหตุเอกสารประกอบ

๑.ให้ผู้มีอ�านาจลงนาม/

ผู้รับมอบอ�านาจ/ผู้รับ

มอบอ�านาจช่วง 

รับรองส�าเนาถูกต้อง

ทุกฉบับ “ด้วยน�้าหมึก

สีน�้าเงิน”พร้อมประทับ

ตราส�าคัญขอ

งนิติบุคคล

๒.งานกฎหมาย

ขอสงวนสิทธิไม่รับ

เอกสาร ในกรณีที่ยื่น

เอกสารไม่ครบถ้วน

 ๓. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจ

     ๔. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจ

๓. กรณีที่บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจตามข้อ ๒ ไม่สามารภมาลงนาม

สัญญาได้ และในหนังสือมอบอ�านาจตามข้อ ๒ ระบุให้มอบอ�านาจช่วงได้ 

และได้มอบอ�านาจช่วงให้บุคคลอื่นกระท�าการแทน ต้องยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้

 ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร  

 ๒. ชุดส�ำเนำหนังสือมอบอ�ำนำจจำกผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล

  ตำมข้อ ๒ 

  ๓. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจตำมข้อ ๒

     ๔. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจช่วง

๑. กรณีที่มีผู้ที่มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนของส�านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร สามารถลง

นามในสัญญาได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ (กรณีไม่มีการมอบอ�านาจ)

 ๑. ส�ำเนำใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (ส.พ. ๗)

     ๒. ส�ำเนำใบอนุญำตให้ด�ำเนินกำรสถำนพยำบำล (ส.พ. ๙)

     ๓. ส�ำเนำใบรับรองจำก ตรต. (เฉพำะกรณีให้บริกำรฟอกเลือดด้วย

  เครื่องไตเทียม)

     ๔. ส�ำเนำใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๕) (เฉพำะกรณีให้ 

  บริกำรร้ำนขำยยำ)

     ๕. ส�ำเนำใบส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมกำรของมูลนิธิ

  ขึ้นใหม่ทั้งชุด/กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของมูลนิธิ/กำรแก้ไข

  เพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

  ๖. ส�ำเนำตรำสำรหรือข้อบังคับมูลนิธิ

   ๗. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล

    ๘. ส�ำเนำหน้ำแรก (Book Bank) ของบัญชีธนำคำร

  ๙. หลักประกันสัญญำตำมจ�ำนวนที่ส�ำนักงำนแจ้ง (ถ้ำมี)

   ๑๐. ตรำประทับส�ำคัญนิติบุคคล (เพื่อน�ำมำประทับตรำในวันท�ำสัญญำ)

   ๑๑. รำยชื่อบุคลำกร

๒. มูลนิธิ
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๒. กรณีที่ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนของส�านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถ

มาลงนามในวนัท�าสัญญาได้ และได้มอบอ�านาจให้บคุคลอืน่กระท�าการแทน 

ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้ (กรณีมีการมอบอ�านาจ)

 ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร

 ๒. ส�ำเนำใบส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมกำรของมูลนิธิขึ้น

  ใหม่ทั้งชุด/กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของมูลนิธิ/กำรแก้ไขเพิ่มเติม 

  ข้อบังคับของมูลนิธิ ออกให้ก่อนวันที่มอบอ�ำนำจหรือในวันที ่

   มอบอ�ำนำจ

 ๓. ส�ำเนำตรำสำรหรือข้อบังคับมูลนิธิ

    ๔. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจ

   ๕. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจ

๓. กรณีที่บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจตามข้อ ๒ ไม่สามารภมาลงนาม

สัญญาได้ และในหนังสือมอบอ�านาจตามข้อ ๒ ระบุให้มอบอ�านาจ

ช่วงได้ และได้มอบอ�านาจช่วงให้บุคคลอื่นกระท�าการแทน ต้องยื่น

เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจช่วง)

 ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร         

 ๒. ชุดส�ำเนำหนังสือมอบอ�ำนำจจำกผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล

  ตำมข้อ ๒ 

 ๓. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจตำมข้อ ๒

 ๔. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจช่วง

๓.สมาคม ๑.ให้ผู้มีอ�านาจลงนาม/

ผู้รับมอบอ�านาจ/ผู้รับ

มอบอ�านาจช่วง รับรอง

ส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

“ด้วยน�้าหมึกสีน�้าเงิน” 

พร้อมประทับตราส�าคัญ

ของนิติบุคคล

๒.งานกฎหมายขอสงวน

สิทธิไม่รับเอกสาร 

ในกรณีที่ยื่นเอกสาร

ไม่ครบถ้วน

๑. กรณีที่มีผู้ที่มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนของส�านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร สามารถ

ลงนามในสัญญาได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ (กรณีไม่มีการมอบอ�านาจ)

 ๑. ส�ำเนำใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (ส.พ. ๗)

 ๒. ส�ำเนำใบอนุญำตให้ด�ำเนินกำรสถำนพยำบำล (ส.พ. ๙)

 ๓. ส�ำเนำใบรับรองจำก ตรต. (เฉพำะกรณีให้บริกำรฟอกเลือดด้วย

  เครื่องไตเทียม)

  ๔. ส�ำเนำใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๕) (เฉพำะกรณีให้ 

  บริกำรร้ำนขำยยำ)
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 ๕. ส�ำเนำใบส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมกำรของสมำคม

  ขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของสมำคม 

     ๖. ส�ำเนำตรำสำรหรือข้อบังคับของสมำคม

 ๗. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล

   ๘. หลักประกันสัญญำตำมจ�ำนวนที่ส�ำนักงำนแจ้ง (ถ้ำมี)

 ๙. ส�ำเนำหน้ำแรก (Book Bank) ของบัญชีธนำคำร

   ๑๐. ตรำประทับส�ำคัญนิติบุคคล (เพื่อน�ำมำประทับตรำในวันท�ำสัญญำ)

   ๑๑. รำยชื่อบุคลำกร

๒. กรณีที่ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนของส�านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถ

มาลงนามในวันท�าสัญญาได้ และได้มอบอ�านาจให้บุคคลอื่นกระท�า

การแทน ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้ (กรณีมีการมอบอ�านาจ)

 ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร

 ๒. ส�ำเนำใบส�ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมกำรของสมำคม

  ขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรของสมำคม ออกให้ก่อน 

  วันที่มอบอ�ำนำจหรือในวันที่มอบอ�ำนำจ

 ๓. ส�ำเนำตรำสำรหรือข้อบังคับสมำคม

  ๔. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจ

 ๕. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจ

๓. กรณีที่บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจตามข้อ ๒ ไม่สามารภมาลงนาม

สัญญาได้ และในหนังสือมอบอ�านาจตามข้อ ๒ ระบุให้มอบอ�านาจ

ช่วงได้ และได้มอบอ�านาจช่วงให้บุคคลอื่นกระท�าการแทน ต้องยื่

นเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจช่วง)

 ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร         

 ๒. ชุดส�ำเนำหนังสือมอบอ�ำนำจจำกผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล

  ตำมข้อ ๒ 

 ๓. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจตำมข้อ ๒

 ๔. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจช่วง
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๔.บุคคลธรรมดา ๑.ให้ผู้มีอ�านาจลงนาม/

ผู้รับมอบอ�านาจ/ผู้รับ

มอบอ�านาจช่วง รับรอง

ส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

“ด้วยน�้าหมึกสีน�้าเงิน”

๒.งานกฎหมายขอสงวน

สิทธิไม่รับเอกสาร 

ในกรณีที่ยื่นเอกสาร

ไม่ครบถ้วน

๑. กรณีที่มีผู้ที่มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนของส�านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร สามารถ

ลงนามในสัญญาได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ (กรณีไม่มีการมอบอ�านาจ)

 ๑. ส�ำเนำใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (ส.พ. ๗)

   ๒. ส�ำเนำใบอนุญำตให้ด�ำเนินกำรสถำนพยำบำล (ส.พ. ๙)

 ๓. ส�ำเนำใบรับรองจำก ตรต. (เฉพำะกรณีให้บริกำรฟอกเลือดด้วย

  เครื่องไตเทียม)

 ๔. ส�ำเนำใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๕) (เฉพำะกรณีให้ 

  บริกำรร้ำนขำยยำ)

 ๕. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของบุคคลผู้มีอ�ำนำจ

 ๖. ส�ำเนำหน้ำแรก (Book Bank) ของบัญชีธนำคำร

 ๗. หลักประกันสัญญำตำมจ�ำนวนที่ส�ำนักงำนแจ้ง (ถ้ำมี)

 ๘. รำยชื่อบุคลำกร

๒. กรณีที่ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันไม่สามารถลงนามในสัญญาได ้

และได้มอบอ�านาจให้บุคคลอื่นกระท�าการแทน ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

จากข้อ ๑ ดังนี้ (กรณีมีการมอบอ�านาจ)

 ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร         

 ๒. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้มอบอ�ำนำจ

  ๓. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจ

๓. กรณีที่บุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจตามข้อ ๒ ไม่สามารภมาลงนาม

สัญญาได้ และในหนังสือมอบอ�านาจตามข้อ ๒ ระบุให้มอบอ�านาจช่วงได้ 

และได้มอบอ�านาจช่วงให้บุคคลอื่นกระท�าการแทน ต้องยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้ (กรณีที่มีการมอบอ�านาจช่วง)

   ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร         

  ๒. ชุดส�ำเนำหนังสือมอบอ�ำนำจจำกผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันตำมข้อ ๒ 

  ๓. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจตำมข้อ ๒

    ๔. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจช่วง
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๑.ให้ผู้มีอ�านาจลงนาม/

ผู้รับมอบอ�านาจ/ผู้รับ

มอบอ�านาจช่วง รับรอง

ส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

“ด้วยน�้าหมึกสีน�้าเงิน”

พร้อมประทับตราส�าคัญ

(ถ้ามี)

๒.งานกฎหมายขอสงวน

สิทธิไม่รับเอกสาร 

ในกรณีที่ยื่นเอกสาร

ไม่ครบถ้วน

๑. กรณีที่มีผู้ที่มีอ�านาจลงนามผูกพันหน่วยงานของรัฐตามพระราช

บัญญัติ ส�าเนาพระราชกฤษฎีกา หรือส�าเนากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้

ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล สามารถลงนามใน

สัญญาได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ (กรณีไม่มีการมอบอ�านาจ)

 ๑. ส�ำเนำใบรับรองจำก ตรต. (เฉพำะกรณีให้บริกำรฟอกเลือดด้วย

  เครื่องไตเทียม)

 ๒. ส�ำเนำใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๕) (เฉพำะกรณีให้ 

  บริกำรร้ำนขำยยำ)

   ๓. ส�ำเนำพระรำชบัญญัติ ส�ำเนำพระรำชกฤษฎีกำ หรือส�ำเนำกฎหมำย

  ที่เกี่ยวข้องที่ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐมีฐำนะเป็นนิติบุคคล

   ๔. ส�ำเนำค�ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ

  ๕. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว 

  ประชำชน ของหัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ

  ๖. ส�ำเนำหน้ำแรก (Book Bank) ของบัญชีธนำคำร

 ๗. ตรำประทับส�ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ (เพื่อน�ำมำประทับตรำใน

  วันท�ำสัญญำ)

  ๘. รำยชื่อบุคลำกร

๒. กรณีที่มีผู้ที่มีอ�านาจลงนามผูกพันหน่วยงานของรัฐตามพระราช

บัญญัติ ส�าเนาพระราชกฤษฎีกา หรือส�าเนากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้

ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถมาลงนามใน

วันท�าสัญญาได้ และได้มอบอ�านาจให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานลงนามใน

ข้อตกลงแทน ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้

   ๑. ส�ำเนำใบรับรองจำก ตรต. (เฉพำะกรณีให้บริกำรฟอกเลือดด้วย

  เครื่องไตเทียม)

 ๒. ส�ำเนำใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. ๕) (เฉพำะกรณีให้ 

  บริกำรร้ำนขำยยำ)

 ๓. ส�ำเนำพระรำชบัญญัติ ส�ำเนำพระรำชกฤษฎีกำ หรือส�ำเนำกฎหมำยที่ 

  เกี่ยวข้องที่ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐมีฐำนะเป็นนิติบุคคล

 ๔. ส�ำเนำค�ำสั่งมอบอ�ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือปฏิบัติงำนแทน 

  หรือรักษำรำชกำรแทน หรือรักษำกำรแทน หัวหน้ำส่วนรำชกำร

  หน่วยงำนของรัฐ

๕.หน่วยงาน

ของรัฐ
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ประเภทคู่สัญญา หมายเหตุเอกสารประกอบ

 ๕. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว 

  ประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือปฏิบัติงำน 

  แทน หรือรักษำรำชกำรแทน หรือรักษำกำรแทน หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

  ของหน่วยงำนของรัฐ

 ๖. ส�ำเนำหน้ำแรก (Book Bank) ของบัญชีธนำคำร

    ๗. ตรำประทับส�ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ (เพื่อน�ำมำประทับตรำใน

  วันท�ำสัญญำ)

๓. กรณีที่มีผู้ที่มีอ�านาจลงนามผูกพันหน่วยงานของรัฐไม่สามารถลงนาม 

ในสัญญาได้ และได้มีหนังสือมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นกระท�าการแทน 

ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ ๑ ดังนี้

  ๑. หนังสือมอบอ�ำนำจ (ฉบับจริง) พร้อมติดอำกรแสตมป์ตำมประมวล 

  รัษฎำกร  

    ๒. ส�ำเนำพระรำชบัญญัติ ส�ำเนำพระรำชกฤษฎีกำ หรือส�ำเนำกฎหมำย

  ที่เกี่ยวข้องที่ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐมีฐำนะเป็นนิติบุคคล

   ๓. ส�ำเนำค�ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ

 ๔. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว 

  ประชำชน ของหัวหน้ำส่วนรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐผู้มอบ

  อ�ำนำจ

  ๕. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ�ำนำจ
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บทที่ ๓
ขั้นตอนการจัดทำา
ร่างนิติกรรมสัญญา
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๓.๑ การจัดทำานิติกรรมสัญญา/ข้อตกลง

 สญัญำของส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำตมิทีัง้หน่วยงำนภำครฐัและ
ภำคเอกชน รูปแบบของสัญญำ/ข้อตกลงเป็นไปตำมรูปแบบท่ีก�ำหนดไว้ในระบบ
เอกสำรคุณภำพ ( ISO ) กรณีคู่สัญญำเป็นหน่วยงำนของรัฐ ใช้รูปแบบเป็น “ข้อ
ตกลง” ซึ่งวัตถุประสงค์และเน้ือหำในสัญญำ/ข้อตกลง แต่ละประเภทจะมีควำม
แตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคู่สัญญำว่ำต้องกำรอย่ำงไร โดยแบ่ง
นิติกรรมแต่ละประเภทออกเป็น ดังนี้

 “สัญญา” คือ เป็นรูปแบบทีจ่ะใช้บังคับกับคู่สัญญำที่เป็นภำคเอกชน โดย
ในสัญญำจะระบุเนื้อหำข้อตกลงระหว่ำงบุคคลสองฝ่ำย (หรือหลำยฝ่ำย) ว่ำจะ
กระท�ำกำรหรืองดเว้นกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งระบุ
เงื่อนไขและข้อตกลงต่ำง ๆ  พร้อมลงท้ำยด้วยลำยมือชื่อผู้มีอ�ำนำจของทั้งสองฝ่ำย 
และมีพยำนอย่ำงน้อย ๒ คน ร่วมลงนำมด้วย

 “ข้อตกลง” คือ เป็นรูปแบบท่ีใช้กับคู่สัญญำที่เป็นภำครัฐโดยในข้อตกลง
จะระบุเนื้อหำนี้มีลักษณะของเน้ือหำคล้ำยกับสัญญำ มีองค์ประกอบที่เป็นสำระ
ส�ำคัญเช่นเดยีวกนักบัสญัญำ มข้ีอสงัเกต ุคอื ข้อตกลงไม่มเีรือ่งกำรวำงหลกัประกัน 
และไม่มีกำรก�ำหนดเรื่องค่ำปรับ แต่จะก�ำหนดเป็นค่ำเสียหำยที่ต้องรับผิดชอบ

๓.๑.๑. รูปแบบสัญญาที่ใช้กับภาคเอกชน ได้แก่

   (๑) สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน 
  สุขภาพแห่งชาติใช้ท�ำกับหน่วยบริกำรภำคเอกชน ที่ได้ขึ้นทะเบียน 
  เป็นหน่วยบริกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
  พ.ศ.๒๕๔๕ เท่ำนั้น

   (๒) สัญญาด�าเนนิงานตามโครงการ  ซึง่เป็นสัญญำรูปแบบท่ีมอบให้องค์กร 
  อื่นหรือบุคคลอื่นด�ำเนินกำรที่อยู ่ภำยใต้อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน 
  หลักประกันสุขภำพแห่งชำติตำมข้อ ๒๖ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติ 
  หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นกลไกในกำรท�ำงำน กรณ ี
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  ที่ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
  ในโครงกำร ซึ่งอยู ่ในอ�ำนำจหน้ำที่และได้รับควำมเห็นชอบจำก 
  คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติแล้วหำกจะมีกำรมอบให ้
  หน่วยงำนหรือองค์กรอื่นที่เป็นภำคเอกชน เช่น บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล 
  ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ ชมรม กลุม่บคุคล หรอืคณะบคุคล 
  ที่ด�ำเนินกำรโดยไม่มุ ่งแสวงหำก�ำไร เข้ำด�ำเนินกำรแทนส�ำนักงำน 
  หลักประกันสุขภำพแห่งชำติตำมมำตรำ ๒๖ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัต ิ
  หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงต้องจัดท�ำเป็น “สัญญา 
  ด�าเนินงานตามโครงการ” เพื่อควบคุมก�ำกับผลกำรด�ำเนินงำน ให้เป็น 
  ไปตำมวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เหมำะสมกับค่ำใช้จ่ำยท่ีได้รับกำร 
  สนับสนุนไป  

  (๓) สญัญาให้บรกิารสาธารณสขุตามกจิกรรมบริการ เป็นรูปแบบทีใ่ช้ 
  ท�ำกับหน่วยบริกำรภำคเอกชน  ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรตำม 
  พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เข้ำรับท�ำ 
  กิจกรรมบริกำรเป็นกำรเฉพำะ เช่น หน่วยบริกำรร้ำนยำ เป็นต้น

  (๔) สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน 
  สุขภาพแห่งชาติ เป็นรูปแบบที่ใช้ท�ำกับหน่วยบริกำรที่เป็นภำคเอกชน  
  ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพ 
  แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕                   
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๓.๑.๒  รูปแบบข้อตกลง ที่บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 

  (๑) ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน 
  สุขภาพแห่งชาติ ใช้ท�ำกับหน่วยบริกำรที่เป็นสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
  ที่เป็นภำครัฐ (สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข และโรงพยำบำลของรัฐ 
  นอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข) ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรไว้  
  ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว ่ำด ้วยหลักประกันสุขภำพ  
  พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรตำมพระรำช 
  บัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   (๒) ข้อตกลงด�าเนินงานตามโครงการ
  ซึง่เป็นข้อตกลงในรปูแบบมอบหมำยให้องค์กรอืน่ทีเ่ป็นหน่วยงำนภำครฐั 
  เข้ำมำด�ำเนินงำนแทนส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่เป็น 
  หน่วยงำนภำครัฐท่ีไม่ต้องเป็นนิติบุคคลก็ได้ เป็นผู้ที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ 
  ตำมกฎหมำยลงนำมแทนหน่วยงำนภำครฐันัน้ต้องมอี�ำนำจตำมสำยบงัคบั 
  บญัชำกำรแทนส่วนงำนของรำชกำร กรณทีีส่�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพ 
  แห่งชำติ มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้โครงกำร ซึ่งอยู่ในอ�ำนำจ 
  หน้ำที่และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ 
  แห่งชำติแล้ว หำกจะมีกำรมอบให้หน่วยงำนภำครัฐด�ำเนินกำรแทน 
  ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิตำมมำตรำ ๒๖ (๑๒) แห่งพระรำช 
  บัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงต้องจัดท�ำเป็น  
  “ข้อตกลงด�าเนนิงานตามโครงการ” เพือ่ควบคมุก�ำกบัผลกำรด�ำเนนิงำน  
  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเพื่อให้เหมำะสมกับค่ำใช้จ่ำยที่ได้รับ 
  กำรสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ส่วนรำชกำร องค์กรภำครัฐ  
  รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนภำครัฐที่มีกฎหมำยจัดตั้งเป็นกำรเฉพำะ  
  เช่น สถำบนัวจัิยระบบสำธำรณสขุ (สวรส.)  ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน 
  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เป็นต้น  
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  (๓) ข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขตามกิจกรรมบริการ เป็นรูปแบบ 
  ใช้ท�ำกับหน่วยบริกำรที่เป็นสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ ไม่ว่ำจะเป็น 
  รัฐในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข และโรงพยำบำลของรัฐนอกสังกัด 
  กระทรวงสำธำรณสุขที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรไว้ ตำมระเบียบ 
  กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่ได ้
  ขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบริกำรตำมตำมพระรำชบญัญติัหลักประกนัสุขภำพ 
  แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕

  (๔) ข้อตกลงให้บริการเฉพาะด้าน (โรคไต) เป็นรูปแบบที่ใช้กับ 
  หน่วยบริกำรภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นรัฐในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข และ 
  โรงพยำบำลของรัฐนอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ได้ขึ้นทะเบียน 
  เป็นหน่วยบรกิำรไว้ ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสขุว่ำด้วยหลกัประกัน 
  สุขภำพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรตำมตำม 
  พระรำชบัญญัติด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕

๓.๑.๓  หนังสือแสดงความจ�านง เป็นรูปแบบที่ใช้เฉพำะหน่วยบริกำรของ 
  ภำครัฐและภำคเอกชนเท่ำนั้น ลดรูปแบบที่บังคับที่มีควำมประสงค ์
  จะด�ำเนินกิจกรรมหรือแผนงำนหรือโครงกำรเพิ่มเติม เพื่อขอรับเงิน 
  สนับสนุนจำกส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ภำยใต้กองทุน 
  หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ภำยใต้ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ  
  หลกัเกณฑ์ หรอืแนวทำงปฏิบตั ิเงือ่นไขกำรจ่ำยเงนิ ตำมทีค่ณะกรรมกำร 
  หลักประกันสุขภำพแห่งชำติหรือส�ำนักงำนก�ำหนด



คู่มือการทำานิติกรรมสัญญาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 29

  อนึง่หน่วยบรกิำรภำยใต้สงักดักระทรวงสำธำรณสุข กรณไีมได้ท�ำข้อตกลง 
  ให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
  ก็ถือว ่ำเป ็นหน่วยบริกำร ตำมข้อ ๑๑ ของข้อบังคับส�ำนักงำน 
  หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไขกำร 
  ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำร พ.ศ. ๒๕๕๘  
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเป็นหน่วยบริกำรตำมระเบียบกระทรวง 
  สำธำรณสุขว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๕  
  ข้อ ๒๒ วรรคสำมทีก่�ำหนดว่ำ “ให้หน่วยบรกิำรของรัฐนอกสังกดักระทรวง 
  สำธำรณสุขท�ำข้อตกลงร่วมให้บริกำรทำงกำรแพทย์กับส�ำนักงำน  
  ส่วนหน่วยบริกำรเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนแล้วให้ท�ำสัญญำจ้ำงให้บริกำร 
  ทำงกำรแพทย์กับส�ำนักงำนตำมแบบท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด”  
  หำกประสงค์จะรับด�ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกกรม/แผนงำนใดๆ  
  ให้หน่วยบริกำรนั้นท�ำข้อตกลงให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกิจกรรม 
  นั้นๆ ด้วย
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๓.๒  กำรมอบอ�ำนำจให้ลงนำมในสัญญำ/ข้อตกลง 
  มีเอกสำรที่ต้องพิจำรณำประกอบเพิ่มเติม 
  ดังต่อไปนี้

  ๓.๒.๑ กรณีเป็นรูปแบบข้อตกลง ประกอบด้วย

    (๑) หนังสือมอบอ�ำนำจที่เป็นหนังสือรำชกำร หรือค�ำสั่งมอบ 
     อ�ำนำจ
    (๒) ส�ำเนำบตัรประชำชนหรอืส�ำเนำบตัรข้ำรำชกำรผูม้อบอ�ำนำจ  
     และผู้รับมอบอ�ำนำจ
    (๓) กำรมอบอ�ำนำจ ต้องระบุขอบเขตกำรมอบอ�ำนำจให้ชัดเจน 
     ว่ำให้มีอ�ำนำจลงนำมด�ำเนินกำรเรื่องใดบ้ำง
    (๔) กรณีมอบอ�ำนำจช่วง ต้องตรวจสอบในหนังสือ/ค�ำส่ังมอบ 
     อ�ำนำจฉบับแรกว่ำให้ผู ้รับมอบอ�ำนำจมีอ�ำนำจให้มอบ 
     อ�ำนำจช่วงได้หรือไม่

  ๓.๒.๒ กรณีเป็นรูปแบบสัญญา ประกอบด้วย

    (๑)  กรณีมอบอ�ำนำจให้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนด�ำเนินกำร 
     ครั้งเดียวปิดอำกรแสตมป์จ�ำนวน ๑๐ บำท
    (๒) กรณีมอบอ�ำนำจให้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนด�ำเนินกำร 
     มากกว่าครั้งเดียวปิดอำกรแสตมป์จ�ำนวน ๓๐ บำท
    (๓) ส�ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ�ำนำจ และผูร้บัมอบอ�ำนำจ
    (๔)  กำรมอบอ�ำนำจ ต้องระบุขอบเขตกำรมอบอ�ำนำจให้ชัดเจน 
     ว่ำมีอ�ำนำจลงนำมด�ำเนินกำรเร่ืองใดบ้ำง (กำรมอบอ�ำนำจ  
     วนัทีท่ีร่ะบใุนหนงัสอืมอบอ�ำนำจไม่ควรเกนิ ๓ เดอืน นบัจำก 
     วันที่ลงนำมในหนังสือมอบอ�ำนำจถึงวันท�ำสัญญำ)
    (๕) กรณีมอบอ�ำนำจช่วง ต้องตรวจสอบในหนังสือมอบอ�ำนำจ 
     ว่ำผู้ลงนำมมีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจช่วงได้ด้วย
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 หมายเหตุ : กำรท�ำนิติกรรมสัญญำทุกประเภท ต้องมีเอกสำรหลักฐำน 
ของคู่สัญญำเป็นสำระส�ำคัญ เนื่องจำกหำกมีกำรด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยจะได้มี
เอกสำรหลักฐำนในกำรฟ้องคดี

๓.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาของ
 ผู้มีอำานาจลงนาม (สำานักงาน)

 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติกรรมสัญญำ หรือส�ำนักต้นเรื่อง น�ำเสนอ 
ผู้มีอ�ำนำจลงนำมในร่ำงนิติกรรมสัญญำ/ข้อตกลง กำรพิจำรณำผู้มีอ�ำนำจลงนำม 
ในสัญญำ ให้ศึกษำลำยละเอียดค�ำสั่งมอบอ�ำนำจ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขำธิกำร
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกเลขำธิกำร สำมำรถพิจำรณำได้จำกค�ำสั่งกำร 
มอบอ�ำนำจ ดังนี้

 รองเลขำธิกำร มีอ�ำนำจอนุมัติจ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำท)

 ผูช่้วยเลขำธกิำร มอี�ำนำจอนมัุตจ่ิำยเงนิกองทนุหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สิบล้ำนบำท)

 ประธำนกลุ ่มภำรกิจบริหำรกองทุน มีอ�ำนำจอนุมัติจ ่ำยเงินกองทุน 
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำสิบล้ำนบำท)

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต มีอ�ำนำจอนุมัติ 
จ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
(สิบล้ำนบำท) กรณวีงเงนิเกนิอ�ำนำจอนมุตัขิองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนหลกัประกนั
สุขภำพแห่งชำติเขต ให้เป็นอ�ำนำจอนุมัติของรองเลขำธิกำรผู้ดูแลเขตนั้นๆ
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 รองผู้อ�ำนวยกำร หรือผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติเขต มีอ�ำนำจอนุมัติจ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ คร้ังละ
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนบำท) 

 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก มีอ�ำนำจอนุมัติจ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติ ตรั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนบำท)

๓.๔ กรณีตรวจสอบพบการไม่ดำาเนินงานตามสัญญา
 / ข้อตกลง

 ส�ำนักต้นเรื่อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ต้องท�ำหนังสือรำยงำนควำม 
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำหรือไม่ทันภำยในก�ำหนดระยะเวลำ 
ท�ำให้ไม่สำมำรถส่งมอบงำนตำมสญัญำ/ข้อตกลงได้ พร้อมทัง้ด�ำเนนิกำรแจ้งควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้น และสิทธิในกำรเรียกร้องให้คู่สัญญำทรำบ และส่งเรื่องพร้อม
เอกสำรหลักฐำนให้กับส�ำนักกฎหมำย เพื่อด�ำเนินกำรติดตำมหนี้ และด�ำเนินคดี
ตำมขั้นตอนของกฎหมำย
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บทที่ ๔
ตัวอย่าง
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ตัวอย่างการลงรายละเอียดในสัญญา/ข้อตกลง    
(สัญญาหลัก ๔ แบบ)

  (๑) สัญญำให้บริกำรสำธำรสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติ
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รายละเอียดการกรอกข้อมูล

ฝ่ายส�านักงาน ฝ่ายคู่สัญญา
(๑) เลขที่สัญญำ (๗) ชื่อนิติบุคคล
(๒) สปสช./สปสช.เขต ที่รับผิดชอบ (๘) สถำนที่จดทะเบียนนิติบุคคล
(๓) ที่อยู่ สปสช./สปสช.เขต ที่รับผิชอบ (๙) ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่นิติบุคคล
(๔) วัน/เดือน/ปี ที่ท�ำสัญญำ (๑๐) ชื่อผู้มีอ�ำนำจผูกพันนิติบุคคล 
(๕) ชื่อ-สกุลผู้มีอ�ำนำจลงนำมในสัญญำ   หรือผู้รับมอบอ�ำนำจ
(๖) เลขที่ค�ำสั่งมอบอ�ำนำจ  (๑๑) เลขที่หนังสือรับรองนิติบุคคล 
      และวันที่
    (๑๒)  กรณีมอบอ�ำนำจ ลงวันที่มอบ
      อ�ำนำจตำมหนังสือมืออ�ำนำจ
    (๑๓) ชื่อสถำนพยำบำล
    (๑๔) ที่อยู่สถำนพยำบำล
    (๑๕) ข้อมูลใบอนุญำตให้ประกอบ
      กิจกำรสถำนพยำบำล (สพ.๗)
    *ที่ยังไม่หมดอำยุ
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  (๒) ข้อตกลงให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ
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รายละเอียดการกรอกข้อมูล

ฝ่ายส�านักงาน ฝ่ายคู่สัญญา
(๑) เลขที่ข้อตกลง (๖)  ชื่อต้นสังกัดของสถำนพยำบำล 
(๒)  สปสช./สปสช.เขตที่รับผิดชอบ  เช่น มหำลัย กรม ฯลฯ
(๓)  ที่อยู่ สปสช./ สปสช.เขต ที่รับผิดชอบ (๗) ที่อยู่ต้นสังกัดของสถำนพยำบำล
(๔)  ผู้มีอ�ำนำจลงนำมในสัญญำ (๘)  ชื่อผู้มีอ�ำนำจผูกพัน
(๕)  เลขที่ค�ำสั่งมอบอ�ำนำจ (๙)  ต�ำแหน่งงำนของผู้มีอ�ำนำจผูกพัน
    (๑๐) เลขที่ค�ำสั่งมอบอ�ำนำจ
    (๑๑)  ชื่อสถำนบริกำร
    (๑๒) ที่อยู่ของสถำนพยำบำล
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  (๓) สัญญำด�ำเนินงำนตำมโครงกำรรำยละเอียดกำรกรอกข้อมูล

รายละเอียดการกรอกข้อมูล

ฝ่ายส�านักงาน ฝ่ายคู่สัญญา
(๑) เลขที่สัญญำ (๖) ชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดำ 
(๒) ระบุในกรณีที่เป็นส�ำนักงำน (๗) ที่อยู่ของนิติบุคคล/บุคคลธรรมดำ
 หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต (๘) รำยชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน
(๓) ที่อยู่ส�ำนักงำน (สปสช./สปสช.เขต (๙) กรณีมีกำรมอบอ�ำนำจให้ 
 แล้วแต่กรณี)  ลงนำมแทน
(๔) ชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน  (๑๐) หนังสือรับรองสถำนกำรณ์
(๕) ต�ำแหน่งผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน   เป็นนิติบุคคล
    (๑๑) เลขที่หนังสือรับรอง
    (๑๒) วันที่ในหนังสือรับรอง
    (๑๓) รำยละเอียดหนังสือมอบอ�ำนำจ
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  (๔) ข้อตกลงด�ำเนินงำนตำมโครงกำร
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รายละเอียดการกรอกข้อมูล

ฝ่ายส�านักงาน ฝ่ายคู่สัญญา
(๑) เลขที่สัญญำ (๖) ชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดำ
(๒) ที่อยู่ส�ำนักงำน (สปสช./สปสช.เขต  (ฝ่ำยคู่สัญญำ)
 แล้วแต่กรณี) (๗) ที่อยู่ของนิติบุคคล/บุคคลธรรมดำ 
(๓) วันที่ลงนำมในสัญญำ  (ฝ่ำยคู่สัญญำ)     
(๔)  ชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน (๘) รำยชื่อผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน 
 (ฝ่ำยส�ำนักงำน)  (ฝ่ำยคู่สัญญำ)
(๕) ต�ำแหน่งผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพัน (๙) กรณีมีกำรมอบอ�ำนำจให้ 
 (ฝ่ำยส�ำนักงำน)  ลงนำมแทน
    (๑๐) หนังสือรับรองสถำนะกำร
      เป็นนิติบุคคล
    (๑๑) เลขที่หนังสือรับรอง และวันที่
      ใน หนังสือรับรอง
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ตัวอย่าง การคำานวนค่าปรับ

       ๑. การคิดค่าปรับของสัญญาด�าเนินงานตามโครงการ 
  วงเงินสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร จ�ำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บำท  
  เริม่ด�ำเนนิงำนตัง้แต่วนัที ่๑ เม.ย. ๒๕๖๔ สิน้สุดกำรด�ำเนนิวนัที ่๓๐ ก.ย.  
  ๒๕๖๔ ในกรณีท่ีส�ำนักงำนเห็นว่ำผู้ด�ำเนินงำนไม่สำมำรถด�ำเนินงำน 
  ให้แล้วเสร็จตำม ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำ/ข้อตกลง หรือ 
  ปฏิบัติงำนไม่ถูกต้องตำมสัญญำ/ข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด ส�ำนักงำนมีสิทธิ 
  บอกเลิกสัญญำ หรือคิดค่ำปรับเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของ 
  เงินที่ให้กำรสนับสนุนทั้งจ�ำนวนตำมสัญญำ แต่ต้องไม่ต�่ำกว่ำ ๑๐๐ บำท  
  ต่อวัน

สูตรการคิดค่าปรับ

  อัตราค่าปรบั * จ�านวนเงนิทีใ่ห้การสนบัสนนุตามสญัญา * จ�านวนวนัทีผิ่ดนัด
 
  กรณีท่ี ๑ ส่งมอบผลงำนตรงภำยในก�ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ/ข้อ
ตกลง แต่คณะกรรมกำรตรวจรับพิจำรณำว่ำไม่เป็นไปตำมสัญญำ/ข้อตกลง

วันที่เริ่มด�ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/

โครงกำร

คณะกรรมกำร
ตรวจรับงำน

ไม่ผ่ำน

คณะกรรมกำร
ตรวจรับ
เรียบร้อย

วันสิ้นสุดกำร
ด�ำเนินงำน

แจ้งผลแก้ไข
ครั้งที่ 1

วันที่ส่งมอบงาน
ครั้งที่ 1

วันที่ส่งมอบงาน
ครั้งที่ 2

1
เม.ย.

31
ส.ค.

5
ก.ย.

8
ก.ย.

30
ส.ค.

22
ก.ย.

15 วัน
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  กำรค�ำนวณค่ำปรับจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรตรวจรับมีหนังสือ
แจ้งให้แก้ไขครั้งที่ ๑ คือวันที่ ๘ ก.ย.ไปจนถึงวันที่คู่สัญญำส่งมอบงำนครั้งที่ ๒ คือ
วันที่ ๒๓ ก.ย. คิดเป็นจ�ำนวนวันผิดนัดทั้งสิ้น ๑๕ วัน 

  กำรคิดค่ำปรับ
  ๗๐๐,๐๐๐ บำท *  ๐.๑๐% *  ๑๕ วัน = ๑๐,๕๐๐ บำท
 
  กรณีท่ี ๒ ส่งมอบผลงำนล่ำช้ำแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจรับผล 
กำรด�ำเนินงำน

 

  กำรคิดค่ำปรับจะเร่ิมนับตั้งแต่วันท่ีถัดจำกวันครบก�ำหนดส่งมอบงำน  
คือวันที่ ๑ ก.ย. ไปจนถึงวันที่ส่งมอบผลกำรด�ำเนินงำนครบถ้วน คือวันที่ ๑๐ ก.ย. 
คิดเป็นวันผิดนัดทั้งสิ้น ๑๐ วัน 

   กำรคิดค่ำปรับ
  ๗๐๐,๐๐๐ บำท * ๐.๑๐%  * ๑๐ วัน = ๗,๐๐๐ บำท

วันที่เริ่มด�ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/

โครงกำร

คณะกรรมกำร
ตรวจรับ
เรียบร้อย

วันสิ้นสุดกำร
ด�ำเนินงำน

วันที่ส่งมอบงาน

1
เม.ย.

31
ส.ค.

1
ก.ย.

10
ก.ย.

15
ก.ย.

10 วัน
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  กรณีที่ ๓ คู่สัญญำไม่ส่งมอบผลงำนตำมสัญญำและส�ำนักงำนได้ใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญำ

  

 

  กำรคิดค่ำปรบัจะเริม่นบัตัง้แต่วนัทีถ่ดัจำกวนัครบก�ำหนดส่งมอบงำน คอื
วันที่ ๑ ก.ย. ถึงวันที่คู่สัญญำได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญำไว้โดยชอบแล้วตำม 
ที่ปรำกฏในใบตอบรับของผู้รับของใบ EMS ตอบรับของหนังสือฉบับดังกล่ำว คือ
วันที่ ๒๐ ก.ย. รวมวันผิดนัดจ�ำนวน ๒๐ วัน

  กำรคิดค่ำปรับ
  ๗๐๐,๐๐๐ บำท * ๐.๑๐%  * ๒๐ วัน = ๑๔,๐๐๐ บำท

วันที่เริ่มด�ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/

โครงกำร
วันสิ้นสุดกำร
ด�ำเนินงำน

วันที่มีหนังสือ
บอกเลิกสัญญำ

1
เม.ย.

31
ส.ค.

1
ก.ย.

17
ก.ย.

20
ก.ย.

วันที่ปรากฏว่ามีผู้รับใน
ใบ EMS ตอบรับ
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ตัวอย่าง แบบหนังสือบอกเลิกสัญญา
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รายละเอียดการกรอกข้อมูล

(๑) ผู้มีอ�ำนำจผูกพันตำมสัญญำ (๗) จ�ำนวนเงินที่ไปแล้วตำมงวดงำน
(๒) อ้ำงถึงสัญญำ หรือหนังสือโต้แย้งสิทธิ (๘) กำรโต้แย้งสิทธิ พฤติกรรมที่
 (ถ้ำมี)   คู่สัญญำกระท�ำกำรไม่เป็นไป
(๓) ชื่อผู้ด�ำเนินงำน/หน่วยบริกำร  ตำมสัญญำ
(๔) นิติสัมพันธ์ระหว่ำงคู่สัญญำ (๙) ข้อสัญญำที่ให้สิทธิในกำร
(๕) เลขที่สัญญำ  บอกเลิกและเรียกค่ำปรับ
(๖) จ�ำนวนงวดกำรจ่ำยเงินที่จ่ำยให้  ตำมสัญญำ
 ตำมสัญญำ (๑๐) อัตรำค่ำปรับตำมสัญญำ
    (๑๑)  จ�ำนวนค่ำปรับ
    (*๑๒) กรณีเรียกค่ำปรับเป็นรำยวัน 
      ให้ระบุวันที่เริ่มปรับถึงวันที่
      คู่สัญญำได้รับหนังสือบอกเลิก 
      สัญญำ 
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บทที่ 
ถามมา 
ตอบไป

๕
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ปัญหาที่พบจากการทำานิติกรรมสัญญาเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
๑ ถาม - วิธีการค�านวณเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามีหลักเกณฑ์  
    วิธีคิดอย่างไร
   ตอบ  ตัวอย่ำงกำรวำงหลักประกันสัญญำให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกฎหมำย 
    ว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิ

    ตำมสัญญำข้อ ๖ ของสัญญำให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ FM-๔๐๓ ๐๒-๐๐๑ ลงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๔  
กำรวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยแยกตำมประเภทของกำรข้ึน 
ทะเบียนเป็นหน่วยบริกำร ได้แก่ 

        (๑) หน่วยบรกิารประจ�า ต้องวำงหลกัประกนัปฏบิติัตำมสัญญำในอตัรำ 
จ�ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท ต่อจ�ำนวนผู้มีสิทธิของหน่วยบริกำรประจ�ำตำมฐำน
ข้อมลูของส�ำนักงำนหลกัประกนั สขุภำพแห่งชำต ิณ วนัท�ำสญัญำ น้อยกว่ำ ๒,๐๐๐ 
(สองพัน) คน แต่ถ้ำจ�ำนวนผู้มีสิทธิของหน่วยบริกำรมำกกว่ำ ๒,๐๐๐ (สองพัน)  
คน ให้คิดในอัตรำ ๒๐๐,๐๐๐ บำท (สองแสนบำทถ้วน) ต่อผู้มีสิทธิทุก ๆ ๒,๐๐๐ 
(สองพัน) คน ถ้ำจ�ำนวนผู้มีสิทธิเกินกว่ำ ๒,๐๐๐ (สองพัน) คน ให้ปัดส่วนเกินนี้ขึ้น
เต็มจ�ำนวน ๒,๐๐๐ (สองพัน) คน

         (๒) หน่วยบริการปฐมภูมิ วำงหลักประกันในอัตรำ ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
(สองแสนบำทถ้วน) ถ้ำจ�ำนวนผูม้สีทิธขิองหน่วยบรกิำรปฐมภมูติำมฐำนข้อมลูของ
ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ณ วันท�ำสัญญำ เกินกว่ำ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่ง
หม่ืน) คน ให้วำงหลกัประกนัเพิม่อกีในอตัรำ ๒๐๐,๐๐๐ บำท (สองแสนบำทถ้วน)

         (๓) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ วำงหลักประกันในอัตรำ ๒๐๐,๐๐๐ 
บำท (สองแสนบำทถ้วน) ต่อด้ำนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
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    (๔) หน่วยบรกิารร่วมให้บรกิาร วำงหลกัประกนัในอัตรำ ๑๐,๐๐๐ บำท 
(หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)

        ตัวอย่าง การวางหลักการประกันการปฏิบัติตามสัญญาด�าเนินงาน 
ตามโครงการ คูส่ญัญำต้องวำงหลกัประกนักำรปฏิบัตติำมสญัญำดังกล่ำว ในอตัรำ
ร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของวงเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนทั้งหมด

๒ ถาม - การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีอ�านาจลงนามฝ่ายคู่สัญญามีวิธีการหรือ 
    ข้อสังเกตอย่างไร
 ตอบ  กำรตรวจสอบคุณสมบัติผู ้มีอ�ำนำจลงนำมฝ่ำยคู่สัญญำ ตรวจสอบ 
    กำรมอบอ�ำนำจของผู ้ลงนำมในสัญญำ/ข้อตกลง มีอ�ำนำจลงนำม 
    แทนคู่สัญญำและให้มีผลตำมกฎหมำย 

      ในกรณีที่มีกำรมอบอ�ำนำจให้ลงนำมในสัญญำ ต้องตรวจสอบกำรมอบ
อ�ำนำจ กำรมอบอ�ำนำจช่วง (ใช้ฉบับจริง) ห้ำมขำดสำยกำรมอบอ�ำนำจเด็ดขำด 
และในหนังสือมอบอ�ำนำจต้องระบุให้ชัดเจนว่ำมีกำรมอบอ�ำนำจที่กระท�ำแทน 
เรื่องใด/มีกำรมอบอ�ำนำจช่วงได้หรือไม่ ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วน  

๓ ถาม -  การจัดท�าสัญญา/ข้อตกลง ควรท�ากี่ฉบับ 
    และการลงนามต้องลงนามกี่ฉบับ 
 ตอบ  กำรจัดท�ำสัญญำ/ข้อตกลง จะต้องจัดท�ำจ�ำนวน ๒ ฉบับ คือ ต้นฉบับ  
    และคู่ฉบับ เพื่อให้คู ่สัญญำท้ังสองฝ่ำยต่ำงยึดถือฝ่ำยละฉบับ และ 
    กำรลงนำมในสัญญำ คู่สัญญำต้องลงนำมในสัญญำ/ข้อตกลงทุกฉบับ

๔ ถาม - ในการบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง ให้บริการสาธารณสุข (ค�าส่ังมอบ 
    อ�านาจ)
 ตอบ
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๕ ถาม - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต้องมีระยะเวลาเท่าใดจึงจะ 
     ใช้ประกอบการท�าสัญญาได้
 ตอบ  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องมีระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 
    ออกเอกสำร จนถึงวันที่มำท�ำสัญญำกับ สปสช. มีระยะเวลำไม่เกิน  
    ๖ เดือน

๖ ถาม - กรณีสัญญา/ข้อตกลง ด�าเนินงานตามโครงการครบก�าหนดส่ง 
    มอบงาน แล้วคูส่ญัญาไม่ส่งมอบผลงานภายในระยะเวลา ต้องด�าเนิน 
    การอย่างไร
 ตอบ  กรณีสัญญำ/ข้อตกลง ด�ำเนินงำนตำมโครงกำรครบ
    ก�ำหนดระยะเวลำ และคู่สัญญำไม่ส่งมอบผลงำน 
    หรือส่งมอบไม่ครบถ้วน ให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

     กรณ ีสญัญำด�ำเนินงำนตำมโครงกำร หำกส่งมอบงำนไม่ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำ ในผลงำนทีเ่หลอื ให้คดิค่ำปรบันบัแต่วนัสิน้สดุสญัญำจนถงึวนัทีส่่งมอบ
ผลงำนครบถ้วน

         แต่หำกคูส่ญัญำไม่ส่งมอบผลงำน และด�ำเนนิงำนไม่ครบถ้วนตำมเงือ่นไข
ของสัญญำ ให้ผู้รับผิดชอบ ท�ำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญำและสงวนสิทธิในกำร
เรียกค่ำปรับและกำรยึดหลักประกันสัญญำ พร้อมเรียกให้คืนเงินท่ีได้รับไปแล้ว
ทัง้หมดคนืแก่กองทุนฯ เว้นแต่ คณะกรรมกำรตรวจรบัจะพจิำรณำเหน็ว่ำมกีำรส่ง
ผลงำนบำงส่วนมำแล้วและพอกับเงินที่ได้รับไปแล้ว จะมีควำมเห็นไม่เรียกคืนเงิน
ในส่วนดังกล่ำวก็ได้ ทั้งนี้ หำกมีข้อทักท้วงจำก สตง.หรือหน่วยตรวจสอบใด  
ถึงกำรไม่เรียกคืนเงินอันเป็นกำรไม่เหมำะสมกับเหตุผล คณะกรรมกำรตรวจรับ
และผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ อำจต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยคืนแก่กองทุนฯ ตำมหลัก 
ควำมรับผิดทำงละเมิด
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๗ ถาม - การขยายระยะเวลาให้กับคู่สัญญา ขยายได้กี่ครั้ง และขยายได้นาน 
    เท่าไหร่
 ตอบ  กำรขยำยระยะเวลำ ไม่มกี�ำหนดไว้เป็นระยะเวลำทีแ่น่นอน แต่ให้ค�ำนงึ 
    ถึงเหตุผล ควำมจ�ำเป็นของกำรขยำยระยะเวลำ เช่น หำกเกิดจำก 
    ส�ำนักงำนเป็นเหตุให้ต้องขยำยระยะเวลำ ให้ค�ำนึงถึงระยะเวลำที ่
    คู่สัญญำต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบผลงำน แต่หำกกำรขยำย 
    ระยะเวลำเกิดจำกเหตุจ�ำเป็นหรือสุดวิสัยของคู่สัญญำเป็นหลัก ระยะ 
    เวลำในกำรขยำยให้ค�ำนึงถึงควำมเหมำะสม ควำมคุ้มค่ำ ของผลงำนที ่
    ส่งมอบ หำกขยำยระยะเวลำให้มำกแต่ผลงำนที่ได้รับส�ำนักงำนไม่ 
    สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้ทันภำยในก�ำหนดทีว่ำงแผน กำรขยำยระยะ 
    เวลำเป็นเหตุให้ส�ำนักงำนเสียหำย เช่นนี้ไม่ควรขยำย หรือขยำยเพียง 
    ระยะเวลำอันสั้น เป็นต้น ท้ังนี้ กำรขยำยเวลำต้องค�ำนึงถึงวิธีกำรใช ้
    งบประมำณที่ก�ำหนดไว้ไม่เกิน ๒ ปีงบประมำณ
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๘ ถาม -  หากส่งมอบผลงานโดยจดัส่งทางไปรษณีย์ การส่งมอบผลงานภายใน 
    ระยะเวลาให้ดูจากที่ใด
 ตอบ  ในกำรส่งมอบผลงำนของคู ่สัญญำ หำกส่งมอบผลงำนโดยส่งทำง 
    ไปรษณีย์ แม้มีหนังสือน�ำส่งโดยลงวันที่เป็นวันที่ในก�ำหนดของสัญญำ/ 
    ข้อตกลง ก็ตำมไม่สำมำรถน�ำมำใช้เป็นระยะเวลำในกำรส่งมอบผลงำน 
    ว่ำส่งงำนภำยในก�ำหนดระยะเวลำได้ ให้พิจำรณำที่ตรำประทับของ 
    ไปรษณีย์ที่ประทับรับเอกสำรจำกคู ่สัญญำว่ำวันที่ ที่ปรำกฏบน 
    ตรำประทับเป็นวันท่ีท่ีอยู่ในก�ำหนดระยะเวลำส่งมอบผลงำนหรือไม่  
    แม้ผลงำนจะส่งมำถึงส�ำนักงำนพ้นระยะเวลำ หำกตรำประทับรับของ 
    ไปรษณย์ีอยูภ่ำยในระยะเวลำถอืว่ำคูส่ญัญำส่งมอบผลงำนภำยในระยะ 
    เวลำ แต่หำกตรำประทบัเป็นวนัทีพ้่นก�ำหนดระยะเวลำ กรณเีป็นสัญญำ 
    มค่ีำปรบั ให้นบัถดัจำกวนัสิน้สดุสญัญำจนถงึวนัทีส่�ำนกังำนได้รบัผลงำน 
    และตรวจรับถูกต้องรวมเวลำกี่วัน คิดค่ำปรับตำมจ�ำนวนวันนั้น (ไม่ได ้
    คิดค่ำปรับจำกวันที่ประทับตรำไปรษณีย์)

๙ ถาม - ในกรณีที่คู ่สัญญาเห็นว่าตนไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จตาม 
    สัญญาได้ สามารถขอยกเลกิสญัญาได้หรอืไม่ ต้องด�าเนนิการอย่างไร
 ตอบ   กรณทีีคู่ส่ญัญำเหน็ว่ำตนไม่อำจด�ำเนนิกำรให้แล้วเสร็จตำมเง่ือนไข หรือ 
    แล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด หำกคู่สัญญำประสงค์จะขอยกเลิก 
    สัญญำ ให้พิจำรณำดังนี้
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     กรณ ีคูส่ญัญำเหน็ว่ำกำรด�ำเนนิงำนไม่อำจท�ำให้ส�ำเรจ็ได้ ด้วยเหตุสดุวิสยั
จำกปัจจัยภำยนอก เช่น โรคระบำด ภัยพิบัติ แม้จะขยำยเวลำก็ไม่อำจด�ำเนินกำร
ได้ หรอืหำกขยำยเวลำแต่ผลงำนนัน้ ส�ำนกังำนไม่อำจน�ำมำใช้ประโยชน์ได้ ให้คณะ
กรรมกำรตรวจรับพิจำรณำควำมเหมำะสมของเหตุผล และควำมเสียหำยที่
ส�ำนักงำนจะได้รับ หำกเห็นว่ำกำรยกเลิกสัญญำไม่ท�ำให้ส�ำนักงำนเสียหำย ให้
ท�ำควำมเห็นเสนอผู้มีอ�ำนำจให้บอกเลิกสัญญำและเรียกให้คืนเงินในส่วนที่จ่ำยไป
แล้วคืนทั้งหมด

   กรณี คู่สัญญำเห็นว่ำกำรด�ำเนินงำนไม่อำจท�ำให้ส�ำเร็จได้ ด้วยเหตุที่ 
คูส่ญัญำเป็นเหตเุอง ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพจิำรณำเหตผุล และควำมเสยีหำย
ของส�ำนกังำนเป็นหลกั โดยคณะกรรมกำรตรวจรบัพจิำรณำเสนอควำมเหน็ต่อผูม้ี
อ�ำนำจ โดยให้เรียกคืนเงินท่ีได้รับไปแล้วทั้งหมดคืน พร้อมเรียกค่ำเสียหำยที่
ส�ำนักงำนได้รับเพรำะเหตุแห่งกำรผิดสัญญำเงื่อนไขที่ตกลงไว้  กรณีเช่นนี้ กำรคิด
ค่ำควำมเสียหำยให้คิดจำกหลักกำรขำดประโยชน์จำกกำรได้คู่สัญญำรำยอื่นที่
สำมำรถท�ำงำนได้ ท�ำให้ส�ำนักงำนได้งำนที่ล่ำช้ำและอำจต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มใน
กำรที่ต้องหำผู้รับด�ำเนินงำนใหม่แทนเพื่อให้ได้ผลงำนภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด 
ทั้งนี้ กำรที่คู ่สัญญำผิดเงื่อนไขของสัญญำด้วยเหตุของคู ่สัญญำเองเป็นเหตุ  
คณะกรรมกำรตรวจรับ จะพิจำรณำว่ำส�ำนักงำนไม่ได้รับควำมเสียหำยนั้นต้อง 
พึงระวัง เพรำะกำรยกเลิกสัญญำท�ำให้ส�ำนักงำนต้องขำดประโยชน์ท่ีได้รับจำก 
กำรด�ำเนินงำนนั้น โดยมิใช่ปัจจัยที่กฎหมำยให้ควำมคุ้มครอง
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บทที่ ๖
แบบสัญญา/ข้อตกลง
และระเบียบข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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๖.๑ แม่แบบสัญญา/ข้อตกลง 
 (กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

  ๖.๑.๑  สญัญำให้บรกิำรสำธำรณสขุตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกนัสุขภำพ 
       แห่งชำติ (FM-๔๐๓ ๐๒-๐๐๑) 
       ๖.๑.๒  ข้อตกลงให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกัน 
       สุขภำพแห่งชำติ (FM-๔๐๓ ๐๒-๐๐๓) 
  ๖.๑.๓  สัญญำให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกิจกรรมบริกำร 
       (FM-๔๐๓ ๐๒-๐๒๓)
  ๖.๑.๔  ข้อตกลงให้บริกำรสำธำรณสุขตำมกิจกรรมบริกำร 
       (FM-๔๐๓ ๐๒-๐๒๔)
  ๖.๑.๕  สัญญำด�ำเนินงำนตำมโครงกำร (FM-๔๐๓ ๐๐-๐๐๘)
  ๖.๑.๖  ข้อตกลงด�ำเนินงำนตำมโครงกำร (FM-๔๐๓ ๐๐-๐๐๙)
  ๖.๑.๗  หนังสือแสดงเจตจ�ำนง (FM-๔๐๓ ๐๒-๐๐๖)

๖.๒ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ๑. พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕
   ๒.  กฎ ระเบียบ ที่ออกตำมกฎหมำยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
   ๓.  ค�ำสั่งส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่ ๓๔๖/๒๕๖๑ เรื่องกำร 
    มอบอ�ำนำจให้ปฏบิตังิำนแทน เลขำธกิำรส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพ 
    แห่งชำติ
   ๔. พระรำชบัญญัติวิธิปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หลักกำร 
    ปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับสัญญำทำงปกครอง
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