ขัน้ ตอนการจัดทาสัญญาเงินเชื่อโครงการวิจัย
ผู้วิจัย

งานวิจัย

start

เมื่อได้ รับอนุมตั ิ
โครงการวิจยั
จัดทาสัญญาเงิน
เชื่อและลงนาม
พร้ อมจัดทาแบบ
แจ้ งขอรหัสเงินเชื่อ
โครงการวิจยั
ตัวอย่าง
สัญญา

พิจารณาความ
เหมาะสม หากเห็น
ควรอนุมตั ิให้ ทา
โครงการเงินเชื่อ
เสนอรองคณบดีฝ่าย
วิจยั ลงนามเป็ น
พยานในสัญญา
เสนอสัญญาให้ ท่าน
คณบดีลงนามเป็ น
ผู้ให้ สญ
ั ญา
สัญญาที่ลงนามครบ
แล้ ว ตัวจริงเก็บที่
งานวิจยั
end

รับคู่ฉบับสัญญา
พร้ อม รหัสโครงการ
ที่จะใช้ ในการแจ้ ง
ค่าใช้ จ่าย

end

สาเนา ส่งให้ งาน
เงินรายได้
คู่ฉบับ ส่งให้ ผ้ วู ิจยั
พร้ อมแจ้ งรหัสที่ใช้ ใน
โครงการ

งานเงินรายได้
ได้ รับสาเนาสัญญา
โครงการ วิจยั
จัดทาบันทึกแจ้ ง
งานประเมินต้ นทุน
เพื่อ Mapping
สิทธิรหัสโครงการ
จัดทาบันทึกแจ้ ง
ฝ่ ายสารสนเทศเพื่อ
สร้ างรหัส
โครงการวิจยั ใน
ระบบ HCLab
และระบบ HIS
สร้ างรหัสลูกหนี ้ใน
ระบบ SAP พร้ อม
ส่งแจ้ งรหัสของ
โครงการวิจยั ที่
งานวิจยั

งานประเมินต้ นทุน
Mapping
รหัสโครงการของ
Front กับ
SAP
ส่งแบบแจ้ งขอ
รหัสโครงการวิจยั
ที่Mapping
ให้ งานเงินรายได้

ฝ่ ายสารสนเทศ
รับบันทึกขอรหัส
โครงการวิจยั พร้ อม
สร้ างรหัสในระบบ
HCLab และ
HIS

แจ้ งกลับ
งานเงินรายได้

แบบแจ้ งขอรหัส
โครงการวิจยั

รหัส
โครงการวิจยั

หน้ า 1/5

ขัน้ ตอนการเรี ยกเก็บเงินโครงการวิจัย
ผู้วิจัย

ห้ อง Lab/หน่ วยบริการ

งานการเงิน

งานเงินรายได้

รับใบ Request พร้ อมใบ
แจ้ งค่าใช้ จ่ายทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อออกใบ
แจ้ งหนี ้ ในระบบ HIS ตาม
รหัสโครงการ

เรี ยกเก็บค่า
รักษาพยาบาลกับ
โครงการวิจยั

start

รับใบ Request ที่
ผู้วิจยั เขียนรหัส โครงการ
กรณี เป็ น Lab จะเป็ น
รหัส ระบบ HCLab
กรณี เป็ นการตรวจอื่น ๆ
จะเป็ นรหัสจากระบบ
HIS
** ใส่รหัสแพทย์(ว.แพทย์) ที่ทาการ
ตรวจเพื่อเป็ นการยืนยัน โครงการ

มีการรับผู้ป่วยที่
เหมาะสม
กับโครงการวิจยั และนัด
มาทาการวิจยั ส่งใบ
Request ให้ ห้ อง
Lab หรื อหน่วยบริการ

ผู้วิจยั ได้ รับใบแจ้ งค่า
รักษาพยาบาล ให้ ชาระภายใน
30 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้ ง
ค่ารักษาพยาบาล
end

ส่งใบแจ้ งค่าใช้ จ่างทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ และใบแจ้ ง
หนี ้ในระบบ HIS ให้ งานเงิน
รายได้ พร้ อมข้ อมูลรายได้
เพื่อทาการเรี ยกเก็บ

ส่งใบแจ้ งค่า
รักษาพยาบาลให้
ผู้วิจยั

ตัวอย่ าง
รหัสสาหรับโครงการ "การศึกษาในระยะที่ 2 ศึกษาการเพิ่มขนาดยาและเปรี ยบเทียบกาหนดเวลาให้ ยาเพื่อประเมินความปลอดภัย
เภสัชจลนศาสตร์ ฯ" มีดงั นี ้
1. รหัส HIS (ประเภทผู้ป่วย) คือ 70e8
2. รหัส HCLAB (Source สาหรับการสัง่ ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ) คือ P245
3. รหัส Billing Account คือ 88100214 สาหรับการชาระเงินกรณีที่จ่ายเงินครัง้ เดียว (ผู้วิจยั นาสิง่ ส่งตรวจมาจากที่อื่น ซึง่
หน้ า 2/5
ไม่ได้ นามาจากผู้ป่วยที่มี HN ของโรงพยาบาลศิริราช

ขัน้ ตอนการติดตามหนี/้ การรายงานหนีค้ ้ างชาระ โครงการวิจัย
งานเงินรายได้

งานการเงิน

งานวิจัย

ผู้วิจัย

start

ผู้วิจยั ไม่ชาระเงินตาม
กาหนด มีหนี ้ค้ าง งานเงิน
รายได้ ติดตามหนี ้ ตาม
ขันตอนการติ
้
ดตามหนี ้

ได้ รับจดหมายติดตามหนี ้
ครัง้ ที่ 1 ค้ างชาระ 30 วัน
ครัง้ ที่ 2 ค้ างชาระ 60 วัน
หักงบผู้วิจยั เพื่อจ่ายค่า
รักษาพยาบาลตามรายงาน
ผลโครงการ **

ดาเนินการติดตามหนี ้ครบ
แล้ ว ยังมีหนี ้ค้ างแจ้ ง
งานวิจยั รายงานหนี ้
สถานะโครงการ เพื่อ
พิจารณา
ออกใบเสร็จรับเงิน

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม
โครงการที่หกั งบไว้ ให้ งาน
การเงินออกใบเสร็จรับเงิน

รับทราบ และ
ใบเสร็จรับเงิน พร้ อมแนบ
เอกสารโครงการ
end

**กรณีผ้ ูวิจัยยังไม่ ชาระค่ ารั กษาพยาบาลตามที่ได้ ตดิ ตามหนี ้ ทางรองคณบดีฝ่ายวิจัย
จะหักเงินจากงบการจ่ ายเงินงวดถัดไปเพื่อจ่ ายตามการแจ้ งหนี ้

แจ้ งผู้วิจยั พร้ อมส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้ ผ้ วู ิจยั เพื่อ
แนบเอกสารของโครงการ
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ขัน้ ตอนการปิ ดโครงการวิจัย-แบบครบสัญญา
ผู้วิจัย

เมื่อครบระยะเวลา การ
วิจยั ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และใบเสร็จ
ทังหมดมาที
้
่งานวิจยั
** กรณีที่ควบระยะเวลาสัญญา
ระบบ HIS จะปิ ดโครงการ ไม่
สามารถใช้ บริการเงินเชื่อได้
*** กรณีขยายสัญญา ให้ ผ้ วู ิจยั แจ้ ง
งานเงินรายได้ เพื่อจัดทาบันทึกแจ้ ง
ฝ่ ายสารสนเทศ

งานวิจัย

ตรวจสอบรายงานฉบับ
สมบูรณ์ และใบเสร็จ

เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจยั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิปิด
โครงการ

แจ้ งปิ ดโครงการ เบิกเงินทุนวิจยั งวด
สุดท้ าย และปิ ดบัญชีเมื่อได้ รับเงินทุน
งวดสุดท้ ายแล้ ว รวมถึงคืนเงินคงเหลือ
(ถ้ ามี) แก่หวั หน้ าโครงการวิจยั
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ขัน้ ตอนการปิ ดโครงการวิจัย-แบบไม่ ครบสัญญา
งานวิจัย

ผู้วิจัย

กรณีผ้ วู ิจยั ไม่ชาระค่า
รักษาพยาบาล งานวิจยั
พิจารณาแล้ ว ควรปิ ด
โครงการวิจยั

รับทราบการแจ้ งปิ ด
โครงการ

เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจยั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิปิด
โครงการ

สรุปโครงการ ส่งรายงาน
เพื่อปิ ด

แจ้ งปิ ดโครงการ ชาระหนี ้หนี ้ค้ าง แจ้ ง
งานเงินรายได้ และ ฝ่ ายสารสนเทศ

หน้ า 5/5

