ฝ่ ายพิธีการ
ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เปิ ดให้ บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
ตั้งแต่ เวลา 7.00 – 15.00 น.
โทร.02-25 – 4382,4505

ศาลาทินทัต ( ข้ างตึกอานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ )
เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 14.00 น.
โทร. 02 - 256 - 4397

บริการรับบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์ ต่างๆดังนี้
 เพือ่ เป็ นค่ ารักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
 เพือ่ เป็ นค่ ารักษาพยาบาล สาหรับคนไข้ สามัญ
 เพือ่ เป็ นค่ าก่อสร้ าง / ซ่ อมแซมอาคารรักษาผู้ป่วย
 เพือ่ ใช้ ในการจัดหาครุภัณฑ์ ทางการแพทย์
 บริจาคเงินบารุงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 บริจาคเงินบารุงสภากาชาดไทย
ฯลฯ

สิทธิประโยชน์ และสิทธิเชิดชูเกียรติจากการบริจาคเงิน
ท่ านทีท่ าบุญบริจาคเงินในวัตถุประสงค์ ต่างๆนอกจากจะได้ รับกุศลอย่ างเต็มเปี่ ยมแล้ว สามารถนา
ใบเสร็จรับเงินไปลดหย่ อนภาษีเงินได้ ประจาปี และได้ รับสิ ทธิประโยชน์ อนื่ ๆดังนี้
 สิ ทธิประโยชน์ เมือ่ เข้ ารับบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศู นย์ เวชศาสตร์ ฟื้นฟู ( ยกเว้ นคลินิกพิเศษใน/นอกเวลาราชการ ) โดย
พิจารณาจากวงเงินบริจาคต่ อไปนี้
1. ผู้มอี ปุ การคุณประเภทบุคคลธรรมดาได้ สิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาลดังนี้
ผู้มอี ุปการคุณประเภทบุคคลธรรมดา

1.ผู้มอี ุปการคุณแบบที่ 1 บริ จาคตั้งแต่ 40,000 บาท
2.ผู้มอี ุปการคุณแบบที่ 2
2.1 บริ จาคตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท
2.2 บริ จาคตั้งแต่ 300,000 บาท แต่ไม่ถึง 600,000 บาท
2.3 บริ จาคตั้งแต่ 600,000 บาท แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท
3.ผู้มอี ุปการคุณแบบที่ 3 ระดับ เงิน
3.1 บริ จาคตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 3,000,000 บาท
3.2 บริ จาคตั้งแต่ 3,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท
3.3 บริ จาคตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท
4.ผู้มอี ุปการคุณแบบที่ 4 ระดับ ทอง
4.1 บริ จาคตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท
ตนเองและผูม้ ีอุปการะสมทบ จานวน 1 คน
4.2 บริ จาคตั้งแต่ 20,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000,000 บาท
ตนเองและผูม้ ีอุปการะสมทบ จานวน 2 คน
4.3 บริ จาคตั้งแต่ 30,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 40,000,000 บาท
ตนเองและผูม้ ีอุปการะสมทบ จานวน 2 คน
4.4 ผูบ้ ริ จาคดวงตา อวัยวะหรื อทายาท
5.ผู้มอี ุปการคุณแบบที่ 5 ระดับ เพชร
5.1 บริ จาคตั้งแต่ 40,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 50,000,000 บาท
ตนเองและผูม้ ีอุปการะสมทบ จานวน 2 คน
5.2 บริ จาคตั้งแต่ 50,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000,000 บาท
ตนเองและผูม้ ีอุปการะสมทบ จานวน 3 คน
5.3 บริ จาคตั้งแต่ 100,000,000 บาท ขึ้นไป
ตนเองและผูม้ ีอุปการะสมทบ จานวน 7 คน

สิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาล
ลดหย่อนค่า
ลดหย่อนค่า
การตรวจ
รักษาพยาบาล รักษาพยาบาล
สุขภาพ
ผูป้ ่ วยนอก (OPD) ผูป้ ่ วยใน (IPD) ประจาปี ฟรี
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100%

100%
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2. ผู้มอี ปุ การคุณประเภทนิติบุคคลได้ สิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาลดังนี้
ผู้มอี ุปการคุณประเภทนิตบิ ุคคล

1.ผู้มอี ุปการคุณนิตบิ ุคคลแบบที่ 1
บริ จาคตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000,000 บาท
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิประโยชน์ จานวน 1 คน
2.ผู้มอี ุปการคุณนิตบิ ุคคลแบบที่ 2
บริ จาคตั้งแต่ 20,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000,000 บาท
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิประโยชน์ จานวน 1 คน
3.ผู้มอี ุปการคุณนิตบ
ิ ุคคลแบบที่ 3
บริ จาคตั้งแต่ 30,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 40,000,000 บาท
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิประโยชน์ จานวน 1 คน
4.ผู้มอี ุปการคุณนิตบ
ิ ุคคลแบบที่ 4
บริ จาคตั้งแต่ 40,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 50,000,000 บาท
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิประโยชน์ จานวน 1 คน
5.ผู้มอี ุปการคุณนิตบ
ิ ุคคลแบบที่ 5
บริ จาคตั้งแต่ 50,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000,000 บาท
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิประโยชน์ จานวน 3 คน
6.ผู้มอี ุปการคุณนิตบ
ิ ุคคลแบบที่ 6
บริ จาคตั้งแต่ 100,000,000 บาท ขึ้นไป
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิประโยชน์ จานวน 7 คน

สิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาล
ลดหย่อนค่า
ลดหย่อนค่า
การตรวจ
รักษาพยาบาล รักษาพยาบาล
สุขภาพ
ผูป้ ่ วยนอก (OPD) ผูป้ ่ วยใน (IPD) ประจาปี ฟรี
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 สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กาชาดสรรเสริญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรก
คุณาภรณ์ อย่ างใดอย่ างหนึ่งโดยพิจารณาจากวงเงินบริจาคดังต่ อไปนี้
บริจาคเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
บริจาคเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
บริจาคเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
บริจาคเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเครื่องราชฯเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
บริจาคเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑
บริจาคเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเครื่องราชฯจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
บริจาคเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเครื่องราชฯตติยดิเรกคุณาภรณ์
บริจาคเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเครื่องราชฯทุติยดิเรกคุณาภรณ์
บริจาคเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
ขอพระราชทานเครื่องราชฯปฐมดิเรกคุณาภรณ์

ให้ บริการจัดงานพิธีทาบุญเลีย้ งพระ
บริการจัดงานพิธีทาบุญเลีย้ งพระในโอกาสต่ างๆ
เช่ น วันคล้ายวันเกิด หรือทาบุญอุทศิ ให้ ผู้ล่วงลับ เป็ นต้ น
เลีย้ งพระเช้ า เจ้ าภาพมาถึงเวลา ๐๗.๑๕ น.
เลีย้ งพระเพล เจ้ าภาพมาถึงเวลา ๑๐.๑๕ น.
ค่ าใช้ จ่ายในการเลีย้ งพระ ๙ รู ป เริ่มต้ นที่ ๔,๕๓๐ บาท

ให้ บริการจัดเลีย้ งภัตตาหารพระภิกษุอาพาธ
เลีย้ งพระเช้ า เจ้ าภาพมาถึงเวลา ๐๗.๓๐น.
เลีย้ งพระเพล เจ้ าภาพมาถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
จานวนพระอาพาธประมาณ ๑๙ – ๕๐ รู ป
ค่ าภัตตาหารเลีย้ งพระรู ปละ ๘๐ บาท
ผู้ทไี่ ม่ มาบริจาคด้ วยตนเอง
สามารถบริจาคได้ โดยโอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “ สภากาชาดไทย ”
เลขทีบ่ ัญชี ๐๔๕-๒-๘๘๐๐๐-๖
พร้ อมแฟกซ์ ใบนาฝากเงินซึ่งระบุรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล
ทีอ่ ยู่ และวัตถุประสงค์ ของการบริจาค
( เพือ่ ในการออกใบเสร็จรับเงินส่ งกลับไปยังผู้บริจาค )
ได้ ทหี่ มายเลข ๐๒ - ๒๕๑ - ๗๙๐๑
อีเมลล์ phithikarn@gmail.com
หรือ ID LINE : kcmhdonate

หรือท่ านามารถ Scan คิวอาร์ โค้ ด เพือ่ ติดต่ อเราได้ เลย

