
I. วตัถปุระสงค ์

นี่เป็นนโยบายของ AMITA Health ("องคก์ร") 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าเป็นเพยีงการปฏบิตัทิางสงัคมส าหรบัการใหบ้รกิารฉุกเฉินและการดูแลทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นอื่นๆ 

ทีอ่งคก์รตามนโยบายความช่วยเหลอืทางการเงนิ (หรอื "FAP")  

นโยบายการเรยีกเกบ็เงนิและการจดัเกบ็นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการเรยีกเกบ็เงนิและการจดัเกบ็ส าหรบัผูป้ว่ยทีต่อ้งการความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
และไดร้บัการดูแลจากองคก์รโดยเฉพาะ 

II. นโยบาย 

วธิปีฏบิตัดิา้นการเรยีกเกบ็เงนิและการจดัเกบ็ทัง้หมดจะสะทอ้นถงึความมุ่งมัน่และเคารพต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยส์่วนบคุคลและความดีร่วมกนั 
และพนักงานและตวัแทนขององคก์รจะตอ้งปฏบิตัตินในลกัษณะทีส่ะทอ้นนโยบายและคา่นิยมในการรกัษาผูป้่วยและครอบครวัดว้ยความเคารพ 

นโยบายการเรยีกเกบ็เงนิและการจดัเกบ็นี้ใชก้บัการใหบ้รกิารฉุกเฉิน หรอืผูม้คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลดา้นการแพทยอ์ื่นๆ ทีใ่หบ้รกิารในองคก์ร 
รวมทัง้การบรกิารแพทยข์องลกูจา้ง และสุขภาพเชงิพฤตกิรรม  
นโยบายการเรยีกเกบ็เงนิและการเรยีกเกบ็เงนินี้ไม่ไดใ้ชก้บัการจดัการการช าระเงนิส าหรบัการดูแลทีไ่ม่ใช่แบบ “ฉุกเฉิน” และ 
“การดูแลทีจ่ าเป็นทางการแพทย”์ (ตามทีก่ าหนดไวใ้น FAP ขององคก์ร)  

III. บทนิยาม 

1.  “501(r)” หมายถงึมาตรา 501(r) ของบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร และขอ้บงัคบัทีป่ระกาศเป็นไปตามนัน้ 

 
2. “การด าเนินการจดัเกบ็กรณีพิเศษ” หรือ “ECA” การด าเนินการจดัเกบ็ใดๆ ทีต่อ้งไดร้บัการจ ากดัภายใต ้501 (r): 

a. การขายมลูหน้ีของผูป้่วยใหบ้คุคลอื่น เวน้แต่ผูซ้ื้อจะไดร้บัการจ ากดัตามทีอ่ธบิายไวด้า้นล่าง  
 
b. การรายงานขอ้มลูไมพ่งึประสงค์เกีย่วกบัผูป้่วยไปยงัหน่วยงานรายงานเครดติผูบ้รโิภคหรอืเครดติบโูร 

 
c. การระงบัหรอืการปฏเิสธหรอืตอ้งการใหช้ าระเงนิก่อนทีจ่ะใหก้ารดแูลทีจ่ าเป็นทางการแพทยเ์น่ืองจากการไม่ช าระค่ารกัษาพยาบาลของผูป้ว่ยจา

กการเรยีกเกบ็เงนิหนึ่งครัง้หรอืมากกวา่ส าหรบัการดแูลทีค่รอบคลุมภายใต ้FAP 

 
d. การด าเนินการทีต่อ้งใชก้ระบวนการทางกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรมยกเวน้การเรยีกรอ้งทีย่ื่นในการด าเนินการลม้ละลายหรอืการบาดเจบ็

ส่วนบุคคล  การด าเนินการเหล่านี้รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 
i. ขอ้ผกูมดัในสนิทรพัยข์องผูป้่วย 
ii. การยดึสนิทรพัยข์องผูป้่วย 

 
iii. การยดึหรอืการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยดึบญัชธีนาคารหรอืทรพัยส์นิส่วนตวัอื่นๆ ของผูป้่วย 
iv. การด าเนินการทางแพ่งกบัผูป้่วย และ 
v. การอายดัเงนิเดอืนของผูป้่วย 

 
ECA ไม่รวมถงึขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ (แมว้า่จะมขีอ้ก าหนดตามเกณฑส์ าหรบั ECA ตามทีร่ะบุขา้งตน้): 

 
a. การขายหน้ีของผูป้่วย ในกรณีก่อนทีจ่ะขาย ไดม้สีญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมายกบัผูซ้ื้อหนี้ 

i. หา้มมใิหผู้ซ้ื้อหนี้มสีว่นใน ECA ใดๆ เพื่อขอรบัการช าระเงนิส าหรบัการดูแลรกัษา; 
ii. หา้มมใิหผู้ซ้ื้อหนี้เรยีกเกบ็ดอกเบีย้จากหนี้เกนิกวา่อตัราดอกเบีย้ทีม่ผีลตามมาตรา 6621 (a) (2) 

ของบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากรในขณะทีม่กีารขายหนี้ 
(หรอือตัราดอกเบีย้อื่นทีก่ าหนดโดยประกาศหรอืค าแนะน าอื่นทีต่พีมิพใ์นแถลงการณ์สรรพากร); 

iii. หนี้จะสามารถใชค้นืหรอืเรยีกคนืไดโ้ดยองคก์รเมื่อองคก์รหรอืผูซ้ื้อหนี้พจิารณาแลว้ว่าผูป้่วยมสีทิธิไ์ดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิ; 
และ 

iv. ผูซ้ื้อหน้ีตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงเพื่อรบัรองว่าผูป้่วยไม่ตอ้งจ่ายและไม่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิใหก้บัผูซ้ื้อหนี้แ
ละองคก์รรว่มกนัมากกว่าทีต่นเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจา่ยเงนิตาม FAP 

ถา้ผูป้่วยไดร้บัการพจิารณาแลว้วา่มสีทิธิไ์ดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิและหน้ีจะไม่ถูกใชค้นืหรอืเรยีกคนืโดยองคก์ร; 
 



b. ขอ้ผกูมดัใดๆ ทีอ่งคก์รถอืสทิธิต์ามกฎหมายของรฐัเพื่อด าเนินการทางกฎหมาย, ตกลงช าระหนี้ 
หรอืประนอมหน้ีกบัผูป้ว่ยอนัเป็นผลมาจากการบาดเจบ็ส่วนบุคคลทีอ่งคก์รไดใ้หก้ารดแูลรกัษา; หรอื 

 
c. การยื่นค ารอ้งในการด าเนินการลม้ละลายใดๆ 

 
3. “FAP” หมายถงึนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิขององคก์ร 

ซึง่เป็นนโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูป้่วยทีม่สีทิธิต์ามพนัธกจิดา้นสุขภาพขององคก์รและพนัธกจิของ Ascension Health 

และเพื่อปฏบิตัติามมาตรา 501(r) 

 
4. “ใบสมคัร FAP” หมายถงึการยื่นใบสมคัรส าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

 
5. “การให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน” หมายถงึความช่วยเหลอืทีอ่งคก์รอาจจดัใหแ้ก่ผูป้ว่ยตามระเบยีบ FAP ขององคก์ร 
 
6. “องคก์ร” หมายถงึ AMITA Health และบรษิทัในเครอื  เพื่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิ, ส่งค าถามหรอืความคดิเหน็หรอืยืน่อุทธรณ์ 

คุณสามารถตดิต่อส านกังานทีแ่สดงดา้นล่างหรอืตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศที่บงัคบัใชห้รอืการสื่อสารทีคุ่ณไดร้บัจากองคก์ร:  
 

888-693-2252, หรอืส่งจดหมายมาที:่   
 

AMITA Health PFS  
1000 Remington Blvd., Suite 110  
Bolingbrook, IL 60440  

  
7. “ผู้ป่วย” หมายถงึบุคคลทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษา (หรอืผูท้ีไ่ดร้บัการดแูลรกัษา) 

จากองคก์รและบุคคลอื่นทีร่บัผดิชอบดา้นการเงนิส าหรบัการดูแลรกัษาดงักล่าว (รวมทัง้สมาชกิในครอบครวัและผูป้กครอง) 
 
 

IV. ขัน้ตอนท่ีจ าเป็น 

องคก์รรกัษากระบวนการในการออกใบแจง้ยอดการเรยีกเกบ็เงนิเป็นประจ ากบัผูป้ว่ยส าหรบัการใหบ้รกิารและเพื่อเป็นการตดิต่อสื่อสารกบัผูป้ว่ย  
ในกรณีทีผู่ป้ว่ยไม่ไดช้ าระคา่บรกิารส าหรบัองคก์ร องคก์ารอาจมสีว่นร่วมในการด าเนินการเพื่อรบัเงนิ ซึง่รวมถงึ 
แต่ไม่จ ากดัเพยีงความพยายามในการตดิต่อทางโทรศพัท์ อเีมล และผ่านบุคคล และ ECAs อย่างน้อยหนึ่งรายการ 
ภายใตบ้ทบญัญตัแิละขอ้จ ากดัทีม่อียู่ในนโยบายการเรยีกเกบ็เงนิและการจดัเกบ็  

แผนกวงจรรายไดม้อี านาจขัน้สดุทา้ยในการพจิารณาวา่องคก์รไดใ้ชค้วามพยายามตามสมควรในการก าหนดสทิธิก์ารชว่ยเหลือทางการเงนิและองคก์รอาจเขา้ร่
วมใน ECA  

ภายใตม้าตรา 501(r) 

นโยบายการเรยีกเกบ็เงนิและการจดัเกบ็น้ีระบุถงึความพยายามทีส่มเหตุสมผลทีอ่งคก์รตอ้งด าเนินการเพื่อพจิารณาวา่ผูป้ว่ยมสีทิธิต์ามเงื่อนไข FAP 

ส าหรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืไม่ ก่อนทีจ่ะด าเนินการเรยีกเกบ็เงนิพเิศษหรอื ECA  เมื่อพจิารณาแลว้ องคก์รอาจด าเนนิการ ECA 

อย่างน้อยหนึ่งขอ้ตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารนี้ 

1.การประมวลผลใบสมคัร FAP   ผูป้ว่ยสามารถส่งใบสมคัร FAP ไดทุ้กเวลาส าหรบัการดแูลฉุกเฉินและการดูแลทีจ่ าเป็นทางการแพทยอ์ื่นๆ 

ทีไ่ดร้บัจากองคก์ร ยกเวน้ตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง  
การพจิารณาความเหมาะสมในการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิจะด าเนินการโดยพจิารณาจากขอ้มลูทัว่ไปดงัต่อไปนี้ 

 

a. ใบสมคัร FAP ทีส่มบรูณ์  ในกรณีของผูป้่วยทีส่ง่ใบสมคัร FAP ฉบบัสมบรูณ์ องคก์รจะระงบั ECA ใดๆ 

เพื่อรบัการช าระเงนิส าหรบัการดูแล ท าการก าหนดสทิธิ ์และส่งหนังสอืแจง้ตามทีร่ะบุไวด้า้นลา่ง 

b. การพจิารณาสทิธิต์ามขอ้สนันษิฐาน  หากผูป้่วยไดร้บัการพจิารณาวา่มสีทิธิไ์ดร้บัความช่วยเหลอืทีน้่อยกว่าความช่วยเหลอืทีม่อียู่ภายใต ้FAP 

องคก์รจะแจง้ใหผู้ป้ว่ยทราบถงึพืน้ฐานของการพจิารณาและใหเ้วลาแก่ผูป้่วยในการขอความช่วยเหลอืเพิม่ขึน้ก่อนเริม่ ECA 

c. การแจง้และการด าเนินการในกรณีทีไ่มม่กีารยื่นใบสมคัร เวน้จะมกีารยื่นใบสมคัร FAP 

ทีส่มบูรณ์หรอืมกีารพจิารณาสทิธิภ์ายใตเ้กณฑท์ีก่ าหนดโดยสนันิษฐานของ FAP องคก์รจะละเวน้การเริม่ตน้ ECA อย่างน้อย 120 

วนันับจากวนัทีม่กีารสง่ใบเรยีกเกบ็เงนิส าหรบัการดแูลรกัษาหลงัจ าหน่ายครัง้แรกไปยงัผูป้่วย  ในกรณีทีม่กีารดูแลรกัษาหลายชว่ย 
บทบญัญตัใินการแจง้ขอ้มลูอาจถูกรวบยอด กรอบเวลาจะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาการดแูลรกัษาล่าสุดโดยจะถูกรวมในการแจง้แบบรวบยอด  



ก่อนเริม่ด าเนินการ ECA หนึ่ง (1) การด าเนินการหรอึมากกว่าเพื่อรบัการช าระเงนิส าหรบัการดูแลรกัษาจากผูป้่วยซึง่ไม่ไดย้ืน่ใบสมคัร 
FAP องคก์รจะด าเนินการดงัต่อไปนี้:  

i. แจง้ผูป้่วยเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึง่ระบุถงึความช่วยเหลอืทางการเงนิทีม่ใีหส้ าหรบัผูป้่วยทีม่สีทิธิ,์ ระบุ ECA 

ทีม่เีป้าหมายทีจ่ะด าเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัการช าระเงนิส าหรบัการดูแลรกัษา และระบุก าหนดเวลาหลงัจากการด าเนินการ ECA 

ดงักล่าวอาจเริม่ตน้ไดไ้ม่ชา้กว่า 30 วนันับแต่วนัทีม่กีารแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ii. ใหข้อ้สรุปของ FAP ต่อผูป้ว่ยในภาษาทีง่่ายต่อความเขา้ใจ; และ 

iii. ใชค้วามพยายามตามสมควรในการแจง้ผูป้่วยดว้ยปากเปล่าเกีย่วกบักระบวนการ FAP และการสมคัร FAP  

d. ใบสมคัร FAP ทีไ่มส่มบูรณ์  ในกรณขีองผูป้่วยทีส่่งใบสมคัร FAP ทีไ่มส่มบูรณ์ 

องคก์รจะตอ้งแจง้ผูป้ว่ยเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัวธิกีารกรอกใบสมคัร FAP และมอบใหผู้ป้ว่ยภายในสามสบิ (30) วนัตามปฏทินิ  
ECA ทีร่อด าเนินการใดๆ จะถูกระงบัในช่วงเวลานี้ และเอกสารแจง้ขอ้มลูตอ้ง (i) 
อธบิายขอ้มลูเพิม่เตมิและ/หรอืมเีอกสารประกอบตามทีก่ าหนดไวใ้น FAP หรอืใบสมคัร FAP 

ทีจ่ าเป็นส าหรบัการกรอกใบสมคัรใหส้มบูรณ์และ (ii) มาพรอ้มขอ้มลูการตดิต่อทีเ่หมาะสม 

2.ขอ้จ ากดัการระงบัหรอืการปฏเิสธการดูแลรกัษา    ในสถานการณ์ทีอ่งคก์รมเีจตนาทีจ่ะระงบัหรอืปฏเิสธ 
หรอืตอ้งการการช าระเงนิก่อนทีจ่ะใหก้ารดูแลรกัษาทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นตามทีก่ าหนดไวใ้น FAP 

เน่ืองจากการไม่ช าระเงนิค่ารกัษาพยาบาลของผูป้่วยหน่ึงใบเรยีกเกบ็เงนิหรอืมากกว่าส าหรบัการดแูลทีไ่ดใ้หบ้รกิารไวก้่อนหน้าน้ีซึง่อยู่ภายใต ้FAP ผูป้ว่ย 
จะไดร้บัใบสมคัร FAP และเอกสารแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุว่ามคีวามช่วยเหลอืทางการเงนิใหส้ าหรบัผูป้ว่ยทีม่สีทิธิ ์

3. การแจง้เตอืนถงึการตดัสนิใจ 

a.  ผลการพจิารณา  เมื่อไดร้บัใบสมคัร FAP ทีส่มบูรณ์แลว้ในบญัชขีองผูป้ว่ย องคก์รจะประเมนิใบสมคัร FAP 

เพื่อพจิารณาคณุสมบตัแิละแจง้ใหผู้ป้ว่ยทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลการพจิารณาขัน้สุดทา้ยภายในสีส่บิหา้ (45) วนั  

การแจง้น้ีจะรวมถงึผลการพจิารณาจ านวนเงนิทีผู่ป้ว่ยจะตอ้งรบัผดิชอบในการจ่ายเงนิ หากใบสมคัร FAP ไดร้บัการปฏเิสธ 
จะมกีารแจง้ใหท้ราบเพื่อแจง้เหตุผลในการปฏเิสธและค าแนะน าส าหรบัการอุทธรณ์หรอืการขอใหพ้จิารณาใหม ่

b. การคนืเงนิ  องคก์รจะใหเ้งนิคนืตามจ านวนเงนิทีผู่ป้ว่ยไดจ่้ายค่าดูแลรกัษาซึง่เกนิจ านวนทีผู่ป้่วยจะตอ้งรบัผดิชอบส าหรบัการจ่ายเงนิภายใต ้
FAP ยกเวน้จ านวนเงนิส่วนเกนิดงักลา่วน้อยกวา่ $5.00 

c.  การยอ้นคนื ECA  ในกรณีทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการพจิารณาแลว้ว่ามสีทิธิไ์ดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิภายใต ้FAP 

องคก์รจะใชม้าตรการทีส่มเหตุสมผลทัง้หมดเพื่อคดัคา้น ECA ทีด่ าเนินการต่อผูป้่วยเพื่อขอรบัการช าระเงนิส าหรบัการดูแลรกัษา 
มาตรการทีส่มเหตสุมผลดงักล่าวโดยทัว่ไปรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะมาตรการทีจ่ะยกเลกิค าตดัสนิใดๆ ทีม่ต่ีอผูป้่วย, 
การยกเวน้ค่าธรรมเนยีมหรอืภาระใดๆ ต่อทรพัยส์นิของผูป้่วยและลบขอ้มลูทีไ่มพ่งึประสงคใ์ดๆ ของผูป้่วยออกจากรายงานเครดติ 
ซึง่รายงานไปยงัหน่วยงานรายงานของผูบ้รโิภค หรอืเครดติบโูร 

4.การอุทธรณ์   ผูป้ว่ยอาจอุทธรณ์การปฏเิสธสทิธิไ์ดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิโดยการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแก่องคก์รภายในสบิสี่ (14) 

วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้การปฏเิสธ การอุทธรณ์ทัง้หมดจะไดร้บัการตรวจสอบโดยองคก์รเพื่อพจิารณาขัน้สดุทา้ย  
หากการพจิารณาขัน้สดุทา้ยยนืยนัการปฏเิสธการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิครัง้ก่อน จะมกีารสง่แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูป้ว่ย 

5. แผนการช าระเงนิ  ผูป้ว่ยทีร่ะบุวา่ไมส่ามารถช าระหน้ีเตม็จ านวนในการช าระเงนิครัง้เดยีว จะไดร้บัแผนการช าระเงนิทีส่มเหตุสมผล 
องคก์รจะไม่สง่ต่อหน้ีของผูป้่วยไปยงับุคคลทีส่ามเพื่อเรยีกเกบ็เงนิหรอืเริม่ตน้ ECA ใด ๆ 

โดยไม่มกีารเปิดโอกาสใหผู้ป้่วยรอ้งขอแผนการช าระเงนิทีส่มเหตุสมผลก่อน 

6. การจดัเกบ็  เมื่อเสรจ็สิน้ขัน้ตอนขา้งตน้แลว้องคก์รอาจด าเนินการ ECA ต่อผูป้่วยทีไ่ม่มปีระกนัตน 
และผูป้ว่ยทีไ่มม่ปีระกนัตนทีม่ยีอดคา้งบญัชตีามทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนขององคก์รในการเริม่, 
ด าเนินการและตรวจสอบใบแจง้คา่รกัษาพยาบาลและแผนการช าระเงนิ  

จะไม่มกีารด าเนินการเรยีกเกบ็เงนิตามกฎหมายกบัผูป้ว่ยส าหรบัการไม่ช าระค่าใชจ่้ายโดยไม่ไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหวัหน้าเจา้หน้าทีด่า้นการเงิ
นของ AMITA Health ซึง่จะตรวจสอบวา่ไดบ้รรลเุงื่อนไขทัง้หมดส าหรบั ECA แลว้  ภายใตข้อ้จ ากดัทีร่ะบุไวใ้นทีน่ี้ 
องคก์รอาจใชห้น่วยงานจดัเกบ็หนี้ภายนอกทีม่ชีื่อเสยีงหรอืผูใ้หบ้รกิารอื่นๆ 

ส าหรบัการประมวลผลบญัชหีนี้เสยีและหน่วยงานหรอืผูใ้หบ้รกิารดงักลา่วจะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัขิอง 501 (r) 

และพระราชบญัญตักิารเรยีกเกบ็เงนิผูป้ว่ยทีเ่ป็นธรรมของรฐัอลิลนิอยสท์ีใ่ชบ้งัคบักบับุคคลทีส่าม 



V. แบบฟอรม์การด าเนินการและเอกสารอ่ืนๆ 

ภาคผนวกของสญัญาหน่วยงานเรยีกเกบ็เงนิ 

 
 

VI. การอ้างอิง 

นโยบายการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิของ AMITA Health 

 
กระบวนการเรยีกเกบ็เงนิและนโยบายการบรหิารการเรยีกเกบ็เงนิ #601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวกของสัญญาหน่วยงานเรียกเก็บเงิน 

 

AMITA Health (“กระทรวงสาธารณสุข”) และ [ใส่ช่ือของหน่วยงานเรียกเกบ็เงิน] (“หน่วยงานเรียกเก็บเงิน”), 

เพื่อการพิจารณาซ่ึงกนัและกนัไดรั้บทราบ ยอมรับ และบงัคบัใช ้_______ วนัจาก __________, 20__, 

เพ่ือแกไ้ขขอ้ตกลงการให้บริการเรียกเก็บเงินในปัจจุบนัระหว่างคู่สัญญาเพ่ือรวมต่อไปน้ี: 

 

1. กระทรวงสาธารณสุขและบริษทัในเครือไดน้ านโยบายและขั้นตอน (เรียกรวมกนัว่า“ นโยบาย”) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 501 

(r) ของประมวลรัษฎากรภายในและขอ้บงัคบัประกาศใชใ้นท่ีน้ี (รวมเรียกว่า“ 501 (r)”) 

และเพ่ือสร้างความมัน่ใจต่อสังคมในการเรียกเก็บเงินและการปฏิบติัในการเกบ็รวบรวมส าหรับผูป่้วยของกระทรวงสาธารณสุข 

 

2. หน่วยงานเรียกเก็บเงินรับทราบว่าไดรั้บ ไดต้รวจสอบ และท าความเขา้ใจกบันโยบายน้ีแลว้ 
 

3. ภายใตย้่อหนา้ท่ี 4 ของภาคผนวกน้ี 

หน่วยงานเรียกเก็บเงินตกลงท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกเก็บเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยของกระทรวงสาธารณสุข  
กิจกรรมดงักล่าวรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียงต่อไปน้ี: 

 

a.  

การแจง้กบัผูป่้วยของกระทรวงสาธารณสุขหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทางการเงินท่ีอา้งถึงหน่วยงานเรียกเก็บเงินเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมจ า
นวนเงินท่ีเป็นหน้ีต่อกระทรวงสาธารณสุข และ 

 



b. การด าเนินการทางกฎหมายทั้งหมดหรือการด าเนินการเรียกเก็บเงินอ่ืนๆ 

ไม่ว่าชนิดหรือลกัษณะใดก็ตามต่อผูป่้วยของกระทรวงสาธารณสุขหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทางการเงินท่ีถูกอา้งถึงหน่วยงานเรียกเก็บเงิน 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมจ านวนเงินท่ีเป็นหน้ีต่อกระทรวงสาธารณสุข  
 

4. หน่วยงานเรียกเก็บเงินยอมรับว่าจะด าเนินการตาม 501 (r) 

ทุกคร้ังและจะไม่เบ่ียงเบนจากมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายโดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกระทรวงสาธารณสุข 

 

[กระทรวงสาธารณสุข] 
 

โดย:        

ช่ือ: 
ต าแหน่ง: 
 

[หน่วยงานเรียกเกบ็เงิน] 

 

โดย:        

ช่ือ: 
ต าแหน่ง: 

 

 


