สาหรับเจ้ าหน้ าที่
รหัส...............บ้าน.....................
ใบสมัครเข้ าพัก บ้ านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ สมัคร.........................................
รายละเอียดของผู้สมัครเข้ าพักในบ้ านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ เข้าพัก........................................
ออกจากบ้านพัก.........................

1. ชื่อผูส้ มัคร ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………….……….……….. นามสกุล ….………….………………….…
ชื่อผูส้ มัครภาษาอังกฤษ Mr./Mrs./Miss …………….……….…..…… นามสกุล ……………..……………………
เกิดวันที่........เดือน….……..………พ.ศ..……… อายุ........ปี กรุ๊ ปเลือด ........ เชื้อชาติ................ สัญชาติ................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ---- ศาสนา…….…….. อาชีพ………...…..……
2. ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.................. หมู่................... ตรอก/ซอย.................................... ถนน..........................................
ตาบล/แขวง............................. อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณี ย.์ .................
3. สถานภาพ  แต่งงาน ( สามี/ภรรยา ยังมีชีวติ อยู่ )
 แต่งงาน ( สามี/ภรรยา ถึงแก่กรรม )

 โสด
 หย่าร้าง

4. ถ้าแต่งงานแล้ว รายละเอียดของคู่สมรสที่ยงั มีชีวติ อยู่
สามี/ภรรยา ชื่อ………….………..…………..….. นามสกุล…………………………..……….... อายุ…………...ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่................... หมู่.................... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน...............................................
ตาบล/แขวง............................. อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณี ย.์ .................
5. สุ ขภาพ / โรคประจาตัวของผูส้ ู งอายุ..……………….……………………...………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………….…….………....
……………………………………………………………………………………………………….…….………....
มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาล……………………………………………………………………………………...
มีประวัติแพ้ยา………..………………………….…………………………………………………………………....
ยา/เวชภัณฑ์ที่ใช้ประจา………………………….……………………………………………………………………
6. เมื่อถึงแก่กรรม ผูส้ ู งอายุ/ญาติ ต้องการให้ญาติหรื อให้ผอู ้ ื่นมารับศพไปจัดการปลงศพ
ชื่อผูจ้ ดั การปลงศพ………...……….……..….. นามสกุล……..….………..…………. อยูบ่ า้ นเลขที่…………….....
หมู่.............. ตรอก/ซอย................................... ถนน............................................... ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต............................ จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย.์ .................... โทรศัพท์…........……..………
ความสัมพันธ์กบั ผูส้ ู งอายุ……………………………………………………………………………………………...

7. ระเบียบข้ อบังคับของบ้ านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ
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➢ ผูส้ ูงอายุ ต้องนา เสื้ อผ้าและอุปกรณ์ ของใช้ ทจี่ าเป็ น มาเอง
➢ อนุ ญาตให้นาเครื่ องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่ องครัว เช่น ไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า กาน้ าร้อน เป็ นต้น (ห้ ามใช้ แก๊ ส) ในการปรุ งอาหารได้
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

ในกรณี ที่ชารุ ดต้องเสี ยค่าซ่อมแซมเอง และต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าทีท่ ราบทุกครั้งเมื่อนาเข้ าบ้ านพัก
หากเกิดอัคคีภัย เนื่องจากความประมาทเลินเล่อ จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการซ่อมแซม
กรณีบ้านเดีย่ วทีผ่ ้สู ู งอายุพกั คนเดียว อนุญาตให้ ญาติทมี่ าเยีย่ มพักกับผู้สูงอายุได้ 1 ท่ าน แต่ ต้องไม่ รบกวนผู้อื่น
หากผู้สูงอายุนาทรัพย์ สินและของมีค่าติดตัวมา ทางบ้ านพัก ฯ จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ถ้าประสงค์จะทาการดัดแปลง หรื อต่อเติมสิ่ งติดตรึ งถาวรในบ้าน ห้อง หรื อบริ เวณ ต้ องได้ รับการอนุญาตอย่ างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ก่ อน และสิ่ งก่อสร้างดัดแปลงเพิ่มเติม ก็ให้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของมูลนิธิฯ เมื่อสัญญาเลิกกันจะรื้ อถอนออกไม่ได้ และจะไม่สามารถ
เรี ยกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สูงอายุและญาติทมี่ าเยีย่ มต้ องไม่ ทากิจกรรมใด ๆ ทีเ่ ป็ นการรบกวนผู้อื่น เช่น ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านพักฯ รวมทั้งกรณี ที่เป็ น
เหตุให้เกิดการวิวาททุกกรณี
เกีย่ วกับการเข้ ารับการรักษาพยาบาล เป็ นหน้ าทีข่ องญาติ / ผู้สนับสนุน เว้นแต่จะได้ตกลงกับทางบ้านพักฯ ทั้งนีค้ ่ ารักษาพยาบาล
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ค่ ารถพยาบาล ไม่ รวมอยู่ในเงินสนับสนุน
เพื่ อความสะดวกในการให้บ ริ การของทางบ้านพักฯ และความเป็ นระเบี ยบ เมื่ อทางบ้านพักฯ ตกลงรั บ ผูส้ ู งอายุแล้ว ญาติ/ผู้
สนับสนุนต้ องวางเงินประกัน 1 เดือน ทั้งนี้ หากมีความจาเป็ นต้องออกจากบ้านพักฯ อย่างถูกต้อง ( 6 เดือนขึ้นไป ) และไม่ทาผิด
ระเบียบข้อบังคับใด ๆ ทางบ้านพักฯ จะคืนเงินประกันดังกล่าวให้ตามข้อปฏิบตั ิ
หากผู้สูงอายุมคี วามจาเป็ นต้ องออกจากบ้ านพักฯ ต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้ ทางบ้ านพักฯ ทราบล่ วงหน้ าก่ อนอย่ างน้ อย
1 เดือน
ให้ญาติ / ผูส้ นับสนุน ส่งเงินบารุ งบ้านพักฯ ทุกเดือน อย่ างช้ าภายในวันที่ 10 ของเดือน
ในกรณี ที่ผสู ้ ูงอายุไม่มีญาติ ต้องมีหนังสื อและผูม้ ีอานาจรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
ในกรณี ที่ผสู ้ ูงอายุหรื อญาติ / ผูส้ นับสนุนไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของบ้านพักฯ โดยได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบก่อนแล้ว ทาง
บ้านพักฯ จาเป็ นต้องยกเลิกการเข้าพักตามที่สมัครไว้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ูงอายุคนอื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นต่อไป
บ้านพักผูส้ ู งอายุคามิลเลียน พัฒนาการ ขอสงวนสิ ทธิ์การดูแลผูส้ ู งอายุที่สมัครใจขอเข้าพักเท่านั้น ฉะนั้นหากเกิดปั ญหาไม่วา่ ด้วย
กรณี ใด ๆ เนื่องจากความไม่สมัครใจของผูส้ ูงอายุ/ญาติ/ผูส้ นับสนุน ทางบ้านพักฯ จะไม่รับผิดชอบไม่วา่ ด้วยกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
ผูส้ มัคร ( แทน ) / ผูส้ นับสนุ นหรื อญาติ จาเป็ นต้องให้รายละเอียดที่เป็ นจริ งในใบสมัครขอเข้าพัก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้
บริ การและดูแลผูส้ ู งอายุ หากตรวจพบว่ามีการปกปิ ด บิ ดเบื อน หรื อไม่ให้รายละเอียดใด ๆ ทาให้เกิ ดปั ญหาและเกิ ดผลร้ายแรง
ทางบ้านพักฯ จะไม่รับผิดชอบในทุก ๆ กรณี

ในกรณีทผี่ ู้สูงอายุ จาเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(1) ทางบ้านพักผูส้ ูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ อนุญาตให้ผสู ้ ู งอายุที่อยูใ่ นความดูแลเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เนื่องจากความ
เจ็บป่ วยและจาเป็ นต้องอยูใ่ นความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
(2) ทางบ้านพักผูส้ ู งอายุคามิ ลเลียน พัฒนาการ จะรักษาสิ ทธิ์ การเข้าพักของผูส้ ู งอายุ ฯ ทุกคนตลอดระยะเวลาที่ เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล เฉพาะกรณี ที่แจ้งให้ทราบเท่านั้น
(3) หากผูส้ ูงอายุจาเป็ นต้องอยูพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 1 เดือน
 ต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมใบรับรองจากแพทย์ให้ทางบ้านพักฯ ทราบทันที
 ทางบ้านพักฯ จะรักษาสิ ทธิการเข้าพักของผูส้ ูงอายุของท่านตลอดระยะเวลาดังกล่าว
 ทางบ้านพักฯ จะไม่ขอรับเงินค่าบารุ งบ้านพักฯ หากจาเป็ นต้องเข้ารับการรักษาเป็ นเวลา 1 เดือนขึ้นไป หรื อจนกระทัง่ สิ้นสุด
การรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยสิ ทธิดงั กล่าวนี้ขอสงวนไว้เฉพาะกรณี ที่แจ้งให้ทราบอย่างถูกต้องและมีใบรับรองแพทย์ระบุ
ระยะเวลาในการรักษาไว้เท่านั้น
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 ทางบ้านพักฯ สงวนสิ ทธิ์การยึดครองห้องและเตียงของผูส้ ูงอายุ ในกรณี ที่เข้ารับการรักษาฯ
 หากแพทย์อนุ ญาตให้กลับ จากโรงพยาบาลได้ จะต้องแจ้งให้ทางบ้านพักฯ ทราบทันทีเพื่อจัดเตรี ยมห้องและเตียงให้พร้อม

สาหรับผูส้ ูงอายุ / ญาติของท่าน
(4) กรณี ที่ผสู ้ ูงอายุจาเป็ นต้องเข้าพักรักษาตัวอยูใ่ นความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล ไม่ได้มีความหมายเป็ นอื่นนอกจาก
เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

8. เหตุผลที่ขอให้ รับผู้สูงอายุเข้ าอยู่ในบ้ านพักผู้สูงอายุฯ……………………………….…………………………..…...
………………………………………………………………………………………….....………………………….
9. ผู้ทจี่ ะอุปถัมภ์ ช่วยสนับสนุนทางด้ านการเงินตามทีไ่ ด้ ตกลงกับ บ้ านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ
ชื่อ………………..….…….. นามสกุล………………………..……… อายุ….….….ปี อาชีพ..................................
อยูบ่ า้ นเลขที่……….…… หมู่ที่……...… ตรอก/ซอย……………………….. ถนน…………………..…………….
ตาบล………...…………… อาเภอ………….....……….. จังหวัด……………...…….. รหัสไปรษณี ย…
์ ..……….…
ความสัมพันธ์กบั ผูส้ ู งอายุ……………………..…….….. โทรศัพท์ที่ติดต่อ………..........…….…………….……....
ยินดีสนับสนุนด้านการเงิน เดือนละ ………..………………………….. บาท
ลงชื่อ …………….…………….………….. ผูร้ ับผิดชอบอุปถัมภ์ดา้ นการเงิน
10. ในกรณีทผี่ ้ สู ู งอายุจาเป็ นต้ องเข้ ารับการรักษา ให้ นาส่ งโรงพยาบาลทีใ่ กล้เคียง คือ ………….……..……………......
หรื อให้นาส่ งโรงพยาบาล และมีแพทย์ประจาตัวชื่อ…………..………………………..............................................
 ร.พ. เอกชน ห้องธรรมดา
 ร.พ. รัฐบาล ห้องธรรมดา
 ร.พ. เอกชน ห้องพิเศษ
 ร.พ. รัฐบาล ห้องพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เร่ งด่วนที่สุดในกรณี ฉุกเฉิ น ………….......…….….………….……….……..
………………………………………………………………………………………….....………………………….
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านระเบียบและข้ อบังคับในข้ อ 7 แล้ว และยินดีปฏิบัติตามที่ บ้ านผู้สูงอายุคามิลเลียน
พัฒนาการ ได้ กาหนดไว้ ทกุ ประการ หากข้ าพเจ้ าไม่ สามารถทาตามทีไ่ ด้ ตกลงไว้ ตามข้ อบังคับนี้
ข้ าพเจ้ าจะไม่ เรียกร้ องประการใดทั้งสิ้น และยินดีทาตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้ ทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………..….ผูส้ มัคร (ผูส้ ู งอายุ / ผูข้ อเข้าพัก)
ลงชื่อ……………………………………………...ผูส้ นับสนุน / ญาติ
วันที่………….…เดือน…………….…………..พ.ศ…....….....………
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