ระเบียบการขอความช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาลแมวจร

1. แมวจร หมายถึง แมวทีไม่มีเจ้าของ และอาศัยอยูต่ ามสถานทีสาธารณะ เช่น วัด , ตลาด ,ชุมชน หรื ออืนๆ
2. ฉุ กเฉิ น หมายถึง อาการเจ็บป่ วยตามคําวินิจฉัยของสัตวแพทย์ ว่าแมวจะต้องได้รับการรักษาในทันที มิฉะนั2น
3.
4.

5.

6.

7.

8.

แมวอาจพิการ หรื อถึงแก่ชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่ายา , ค่าเวชภัณฑ์ , ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ , ค่าบริ การทางการแพทย์ ทีเกียวข้อง
กับการรักษาพยาบาล
ผูร้ ้องขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลแมวจรให้ครบถ้วน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์ มออนไลน์ได้ที www.rakmaw.com (เมนู
แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ) เมือทางมูลนิธิฯมีมติรับให้ความช่วยเหลือ ให้ผรู ้ ้องขอความช่วยเหลือนําแมว
จรเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดก็ได้ ตามทีเห็นว่าสะดวกและเหมาะสม
ในกรณี ฉุกเฉิน ทางมูลนิธิฯ ยินยอมให้ผรู ้ ้องขอความช่วยเหลือนําแมวจรเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
โดยไม่ตอ้ งรอมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ หลังจากนั2น ผูร้ ้องขอความช่วยเหลือต้องทําการกรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์ ทั2งนี2 มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังไม่
เกิน 3 วัน นับจากวันทีมูลนิธิฯได้รับแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์
เมือทางคณะกรรมการของมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแล้ว ให้ผรู ้ ้องขอความ
ช่วยเหลือดาวน์โหลดเอกสาร และลงนามในเอกสารทุกฉบับ พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนทีลงนามรับรอง
โดยให้จดั ส่ งเอกสารทีลงนามแล้วทั2งหมดให้กบั มูลนิธิฯ ทางไปรษณี ย ์ ภายใน 3 วัน นับจากวันทีมูลนิธิฯ มีมติ
รับให้ความช่วยเหลือ
ผูร้ ้องขอความช่วยเหลือจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการติดตามอาการ ผลการรักษา พร้อมทั2งชําระค่าใช้จา่ ยในการ
รักษาพยาบาลของแมวจรทีขอความช่วยเหลือให้กบั สถานพยาบาล และรายงานผลการรักษาให้กบั ทางมูลนิธิฯ
ได้รับทราบ ผ่านทางแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาออนไลน์ที www.rakmaw.com (เมนู แบบฟอร์ม
รายงานผลการรักษา) พร้อมทั2งเบิกค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทุก 7 วัน หากผูร้ ้องความช่วยเหลือรายงาน
ผลการรักษาให้กบั ทางมูลนิธิฯ ได้รับทราบเกิน 7 วัน มูลนิธิฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังให้เพียง 7 วัน
โดยนับย้อนหลังจากวันทีมูลนิธิฯ ได้รับแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาพยาบาลออนไลน์ (ต้องแนบไฟล์ภาพ
เอกสารการชําระเงินค่ารักษาพยาบาลทีตอ้ งการเบิกในแบบฟอร์มรายงานผลการรักษาออนไลน์ทุกครั2ง โดย
ทางมูลนิธิฯ จะจ่ายเงินให้กต็ ่อเมือได้รับเอกสารการชําระเงินฉบับจริ งแล้วเท่านั2น)
ในกรณี ทีผรู ้ ้องขอขาดการรายงานผลการรักษา หรื อขาดการติดต่อกับทางมูลนิธิฯ เป็ นระยะเวลาเกิน 15 วัน
นับจากวันทีรายงานผลการรักษา หรื อวันทีผรู ้ ้องขอติดต่อกับทางมูลนิธิฯครั2งสุ ดท้ายโดยไม่มีเหตุอนั ควร ทาง
มูลนิธิฯจะถือว่าการรักษานั2นสิ2 นสุ ด และขอสงวนสิ ทธิ?ในการปิ ดเคสนั2นทันที และในกรณี น2 ี ทางผูร้ ้องขอจะ
ไม่สามารถทําการเบิกค่ารักษาพยาบาลใดๆทียงั คงค้างการเบิกสําหรับเคสนั2นๆได้อีก ไม่วา่ ค่ารักษาพยาบาลที
เกิดขึ2นนั2นจะเกิดขึ2นก่อน หรื อหลัง วันทีทางมูลนิธิฯทําการปิ ดเคส

9. เมือการรักษาดําเนินการเสร็ จสิ2 น ผูร้ ้องขอจะต้องเป็ นผูน้ าํ แมวจรกลับไปทีเดิมโดยมีผดู ้ ูแล หรื อ นําแมวจรมา

ประกาศหาผูร้ ับอุปการะ ทั2งนี2แมวจรทุกตัวจะต้องได้รับการทําหมัน (หากสามารถทําได้โดยไม่กระทบต่อ
สุ ขภาพแมวจร) ก่อนนํากลับไปทีเดิม หรื อก่อนนํามาประกาศหาผูร้ ับอุปการะ
10.มติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็ นข้อยุติ

“ ทางมูลนิธิฯขอมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในแนวทางการรักษา หากแนวทางในการรักษานั2นมีผลต่อ
การ สู ญเสี ยอวัยวะ หรื อ สู ญเสี ยชีวติ ให้ผรู ้ ้องขอแจ้งรายละเอียดกลับมายังมูลนิธิฯ ได้ที อีเมล์ :
rakmaw@gmail.com หรื อ info.rakmaw@gmail.com ก่อนดําเนินการรักษา เพือทีทางมูลนิธิฯ จะได้
ร่ วมพิจารณากับคุณหมอทีทาํ การรักษา ในการหาแนวทางการรักษาทีดีทีสุด ในการรักษาอวัยวะ หรื อ
ชีวติ ของแมวจรทีได้รับการอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจากทางมูลนิธิฯ และในกรณี น2 ี หากผูร้ ้องขอ
ดําเนินการโดยมิได้แจ้งกลับมายังมูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ?ในการพิจารณา งด ให้ความ
ช่วยเหลือในทุกกรณี ”

ข้าพเจ้าได้อา่ นระเบียบการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแมวจรข้างต้นแล้ว และเห็นด้วยทุกประการ

ลงชื#อ .......................................................... ผูข้ อความช่วยเหลือ
(
)
วันที# ............/................./...................

หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล

1. ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทําหมัน และ ฉีดวัคซีน (ระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 15 วัน)
• จ่ายตามจริ ง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท หากมีแมวจรเข้ารับการรักษาเกินกว่า 1 ตัว ในคราวเดียวกัน จ่ายตาม
จริ ง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทําหมัน และ ฉีดวัคซีน (ระยะเวลาการรักษาเกิน 15 วัน)
• จ่ายตามจริ ง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท หากมีแมวจรเข้ารับการรักษาเกินกว่า 1 ตัว ในคราวเดียวกัน จ่ายตาม
จริ ง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท
3. ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด , ค่าผ่าตัด , ค่าดูแล และอนุบาลหลังผ่าตัด
• จ่ายตามจริ ง แต่ไม่เกิน 7,000 บาท หากต้องได้รับการผ่าตัดเกินกว่า 1 ครั6ง จากสาเหตุอย่างเดียวกัน หรื อ
เกี#ยวเนื#องกับสาเหตุการผ่าตัดในครั6งก่อน จ่ายตามจริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
• รวมระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันเข้าผ่าตัด
4. ค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากที#กล่าวมาข้างต้น ให้เป็ นมติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการพิจารณา
5. กรณี ผขู ้ อความช่วยเหลือมีการระดมเงินบริ จาค/ประมูล ผูข้ อความช่วยเหลือต้องระดมเงินบริ จาค/ประมูล ผ่าน
บัญชีของมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เต็มจํานวน แต่ไม่เกินจํานวนเงินที#ได้รับจากการ
บริ จาค/ประมูล หากทางมูลนิธิฯตรวจพบว่ าผู้ขอความช่ วยเหลือ มีการระดมเงินบริจาค/ประมูล ผ่ านบัญชี
ส่ วนตัว มูลนิธิฯขอสงวนสิ ทธิ&ในการพิจารณา งด ให้ ความช่ วยเหลือในทุกกรณี
6. เงินบริ จาค/ประมูล ตามข้อ 5. การเบิกจ่ายให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ หากมีเงินเหลือ
หลังจากการรักษาสิ6 นสุ ดลง มูลนิธิฯขอสงวนสิ ทธิ=ในการพิจารณานําเงินที#เหลือไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม
อื#นๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
7. มติของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถือเป็ นข้อยุติ

หมายเหตุ
1. มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 90 วัน/เคส นับจากวันที#คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบให้นาํ แมว
จรเข้ารับการรักษา หรื อ วันที#มูลนิธิฯ เริ# มให้ความช่วยเหลือ
2. ผูข้ อความช่วยเหลือต้องนําใบเสร็จรับเงินที#ออกโดยสถานพยาบาลนั6นๆ มาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับทางมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ
จะจ่ายเงินให้ตามหลักเกณฑ์ที#ทางมูลนิธิฯกําหนดไว้ แต่ไม่เกินจํานวนเงินตามใบเสร็ จรับเงิน
3. หากผูร้ ้องขอ นําแมวจรเข้ารับการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลมากกว่า 1 เคส ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน และเป็ น
แมวจรที#อาศัยอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน หรื อ เป็ นแมวจรที#อยูใ่ นความดูแลของผูด้ ูแลเดียวกัน ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ=ในการ
พิจารณา โดยให้ถือรวมเป็ นเคสเดียวกัน

4. กรณี มีเงินที#ได้จากการบริ จาค/ประมูล แบบระบุเคส หากมูลนิธิฯ มีมติ งด/ลด การให้ความช่วยเหลือในเคสนั6นแล้ว เงินส่วน
ที#เหลือของเคสนั6นหลังหักค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ณ วันที#มูลนิธิฯ มีมติ งด/ลด ความช่วยเหลือ มูลนิธิฯขอสงวนสิ ทธิ=
ในการพิจารณานําเงินส่วนนั6น ไปช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาลแมวจรในเคสอื#นต่อไป

ข้าพเจ้าได้อา่ นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ข้างต้นแล้ว และเห็นด้วยทุกประการ

ลงชื#อ .......................................................ผูข้ อความช่วยเหลือ
(
)
วันที# ............./................/...............

แบบฟอร์ มการขอความช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล
เลขทีเคส......................
วันที ............................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ชือ............................................สกุล ............................................................
อายุ ........... ปี อาชีพ ....................................... สถานทีทาํ งาน ....................................................... เลขทีบตั รประชาชน
............................................... ออกโดย .................................... วันทีออกบัตร .....................วันหมดอายุ .......................
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที ............... อาคาร ................................... ซอย ................................. ถนน .........................................
แขวง........................................... เขต .................................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณี ย ์ ......................
โทรศัพท์ ............................. มือถือ ................................... อีเมล์ ...................................................................................
Fb/Ig/Line ......................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ทีจะขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแมวจร โดยมีรายละเอียด ดังนี2
• สถานทีทีแมวจรอยูอ่ าศัย/พบแมวจร................................................................................................
ถนน.......................................... เขต/อําเภอ............................................ จังหวัด ..................................
• ลักษณะของแมวจร สี /ตําหนิ................................................................................. เพศ .................
• อาการเบื2องต้น..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
• ชือแมวทีใช้ในสถานพยาบาล ..........................................................................................................
• สถานพยาบาลทีนาํ แมวเข้ารับการรักษา...........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิและดําเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการขอความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแมวจร ทีทางมูลนิธิฯ กําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
ลงชือ ............................................................. ผูข้ อความช่วยเหลือ
(
)
ลงชือ ............................................................. ผูร้ ับเรื อง
(
)
คณะกรรมการของมูลนิธิฯ มีมติลงวันที .............................
เห็นชอบ และให้ความช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล ตั2งแต่วนั ที .......................................
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