
          ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑการพิจารณา 
                    ใหพยาบาลและผูชวยพยาบาลเขาพักอาศัยในอาคารหอพัก 
          ในสวนรับผิดชอบของกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
                 (ปรับปรุงครั้งท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิ.ย. ๖๓) 
 
 เพ่ือเปนหลักปฏิบัติใหสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา วาดวยการเขาพักอาศัยใน
อาคารบานพักของขาราชการ ลูกจางประจํา สังกัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พ.ศ.๒๕๕๔  กองการพยาบาลโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา  จึงไดกําหนดระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑการพิจารณาใหพยาบาลท่ีเปนขาราชการหรือลูกจางชั่วคราว
และผูชวยพยาบาลท่ีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว เขาพักอาศัยในหอพักโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา ในสวนรับผิดชอบของกองการพยาบาล ดังนี้ 
 ๑. หอพักในสวนรับผิดชอบของกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา คือ  
   ๑.๑ หอพักมรกต    
   ๑.๒ หอพักลดาวัลย 
   ๑.๓ หอพักตึก ๘/๕ 
   ๑.๔ หอพักลิ้นจี่ 
   ๑.๕ แฟลต รพ.รร.๖     จํานวน ๑ หอง 
   ๑.๖ แฟลต ๑๐ กรมแพทยทหารบก ชั้น ๔   จํานวน ๑๓ หอง 
   ๑.๗ แฟลต ๖ กรมแพทยทหารบก   จํานวน ๑ หอง 
 ๒. ผูพิจารณาใหพยาบาลและผูชวยพยาบาลเขาพักอาศัย คือ “ คณะกรรมการหอพัก ”ไดแก 
   ๒.๑ ผอ.กพย.รพ.รร.๖ 
   ๒.๒ รอง ผอ.กพย.รพ.รร.๖(๑) 
   ๒.๓ รอง ผอ.กพย.รพ.รร.๖(๒) 
   ๒.๔ ผช. ผอ.กพย.รพ.รร.๖(๑) 
   ๒.๕ ผช. ผอ.กพย.รพ.รร.๖(๒) 
   ๒.๖ หน.ฝธก.กพย.รพ.รร.๖ 
  และคณะกรรมการฯ ตามท่ีแตงตั้ง ตามความเห็นชอบ ของ ผูบริหาร กพย.รพ.รร.๖   ในกรณีท่ีมีปญหา
ผูอํานวยการกองการพยาบาล จะเปนผูพิจารณาตัดสิน 
 ๓. บุคคลท่ีมีสิทธิเขาพักอาศัยในหอพัก ตองเปนพยาบาลและผูชวยพยาบาล สถานภาพโสด ซ่ึงปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการหอพัก 
 ๔. ข้ันตอนการขอเขาพักอาศัย 
      ๔.๑ ผูมีสิทธิเขาพักอาศัยตองทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการหอพัก เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงมีสิทธิเขา
พักได 
      ๔.๒ ผูมีสิทธิเขาพักอาศัย รับกุญแจหองพักไดท่ีสํานักงานหอพัก (ชั้น ๑ หอพักมรกตหลัง) 
      ๔.๓ กอนเขาพักอาศัยหอพัก ตองรับทราบกฎระเบียบของหอพักและเง่ือนไขในการเขาพัก  
  ๕. ขอปฏิบัติและความรับผิดชอบของผูพักอาศัย 
       ๕.๑ คณะกรรมการฯ จะจัดใหพักอาศัยหองละ ๒ - ๕ คน (แลวแตหอพัก) 
       ๕.๒ ผูพักอาศัยตองจัดทําปาย แสดงยศ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพทท่ีทํางาน/มือถือท่ีเปนปจจุบัน ติด
หนาหองพักใหชัดเจน 
       ๕.๓ ไมควรนําทรัพยสินหรือสิ่งของมีคาเก็บไวท่ีหอพัก จะไมรับผิดชอบกรณีทรัพยสินหรือของมีคาสูญ
หาย  
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               ๕.๔ ตองพักอาศัยในหองท่ีจัดให หากมีความจําเปนท่ีจะตองยายหอพักหรือหองพัก ใหติดตอท่ีสํานักงาน
หอพัก เพ่ือรายงานขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ 
      ๕.๕ เม่ือมีสิ่งอุปกรณภายในหองชํารุดไมวาจากสาเหตุใด ผูพักอาศัยตองแจงตอแมบานประจําหอพักเพ่ือ
รายงานซอมตามข้ันตอนของโรงพยาบาล  กรณีเรงดวนและไมมีอุปกรณสํารองผูพักอาศัยตองเปนผูรับผิดชอบคาอุปกรณ 
      ๕.๖ ตองรวมกันรักษาความสะอาดภายในและภายนอกหองพักใหสะอาดอยูเสมอ   
   ๕.๗ มิใหวางสิ่งของไวหนาหอง บริเวณทางเดินยกเวนรองเทาหองละ ๒ คู 
      ๕.๘ ปดและถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งเม่ือเสร็จสิ้นการใชงาน กรณีใชปลั๊กพวงตองถอดปลั๊กออกจาก
เตาเสียบทุกครั้ง ท้ังนี้ไมอนุญาตใหติดตั้งหรือใชเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน 
      ๕.๙ ชวยกันประหยัดน้ํา ไฟฟา เม่ือเลิกใชจะตองปดสวิตชไฟ  ปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้ง โดยเฉพาะกรณี
น้ําไมไหล หามเปดกอกท้ิงไว 
      ๕.๑๐ หามเลนการพนันทุกชนิด หามสงเสียงดังและกอการทะเลาะวิวาท 
      ๕.๑๑ ควรแตงกายใหสุภาพ เหมาะสม เม่ือออกนอกหองพัก 
      ๕.๑๒ หามนําบุคคลภายนอกข้ึนไปท่ีหองพัก หากมีความจําเปนใหแจงท่ีสํานักงานหอพัก เพ่ือใหมี
เจาหนาท่ีนําไปดวย 
      ๕.๑๓ กรณีมีความจําเปนตองนําบุคคลภายนอก (ผูหญิง) เขาพักอาศัยตองเขียนรายงานขออนุญาตจาก  
คณะกรรมการฯและผูรวมหองตองใหความยินยอม กําหนดเวลาใหพักอาศัยไมเกิน ๗ วันนอกเหนือจากนี้ตองเขียนรายงาน
เปนรายกรณี หากจําเปนตองนําบุคคลภายนอกเขาพักยามวิกาลใหรายงาน ฝธก.กพย .รพ.รร.๖ ในวันรุงข้ึนเวลาราชการ 
นอกเวลาราชการรายงานพยาบาลเวรนิเทศทางการพยาบาล 
      ๕.๑๔ หามเลี้ยงสัตวและใหอาหารสัตวเลี้ยงทุกชนิดบริเวณพ้ืนท่ีภายในหองพักและพ้ืนท่ีภายนอกเด็ดขาด 
              ๕.๑๕ หามนํากระถางตนไมมาวางบนระเบียงหองพัก เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
      ๕.๑๖ กรณีมีขอขัดของแจง หน.ฝธก.กพย.รพ.รร.๖ หรือ สํานักงานหอพัก (ชั้น ๑ หอพักมรกตหลัง) 

    ๕.๑๗ ผูพักอาศัยหองพักทุกหองตองมอบลูกกุญแจหองจํานวน ๑ ดอก ใหสํานักงานหอพัก (หอพัก
ลดาวัลย, หอพักมรกต ) และ หองพักท่ีอ่ืนตองมอบลูกกุญแจหองจํานวน ๑ ดอก ใหกับ ฝธก.กพย.รพ.รร.๖ กรณีท่ีเปลี่ยน
กุญแจหอง ตองสงมอบลูกกุญแจใหม ให กับสํานักงานหอพัก และ ฝธก.กพย.รพ.รร.๖ 
 ๖. กําหนดเวลา เขา - ออก หอพัก 
      ๖.๑ ใชระบบคียการดในการเขา - ออก 
      ๖.๒ หอพักลดาวัลยและหอพักมรกตมีแมบานประจําหอพักอยูเวรตลอด ๒๔ ชม. ตามเวรยามท่ีกําหนดไว 

๗. คาใชจายในการเขาอยูหอพัก 
      ๗.๑ เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบการเขาพักอาศัยของขาราชการทหาร ทบ. วาดวยการเขาพักอาศัยใน
อาคารบานพักของขาราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๓  และระเบียบ รพ.รร.๖  วาดวยการเขาพักอาศัยในอาคารบานพักของ
ขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด รพ.รร.๖ พ.ศ.๒๕๕๔ ผูเขาพักอาศัยจะตองชําระเงิน รายละเอียดดังนี้ 
        ๗.๑.๑ คาสาธารณูปโภค และคาเคเบิ้ลทีวี หักจากบัญชีเงินเดือน   
    - หอพักลดาวัลย    - หอมรกต    -  ตึก ๘ ชั้น ชั้น ๕   - หอพักลิ้นจี่ 
   คาสาธารณูปโภค 
   พยาบาล 
                                    - ชั้นยศ พ.ต.-พ.อ. อัตรา ๑๕๐ บาท (หนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)/คน/เดือน 
                 - ชั้นยศ ร.ต.-ร.อ.  อัตรา ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) / คน / เดือน 
                 - ลูกจางชั่วคราว   อัตรา ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) / คน / เดือน 
   ผูชวยพยาบาล 
        - อัตรา ๕๐ บาท (หาสิบบาทถวน) / คน / เดือน 
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   คาเคเบิลทีวี 
        - อัตรา ๕๕ บาท (หาสิบหาบาทถวน) / คน / เดือน (ทุกระดับ)   
       ๗.๑.๒ คาไฟฟา 
           หอพักลดาวัลย  ชําระคาไฟฟาตามมิเตอรโดยหักจากบัญชีเงินเดือน ยกเวนหองท่ีผูพักอาศัย
ตําแหนง ชรก. ท้ัง ๒ คน ใหชําระเงินท่ีสํานักงานหอพักและนําเงินสง ฝธก.กพย.รพ.รร.๖ เพ่ือนําเงินสงแผนกการเงิน 
รพ.รร.๖ ตอไป 
                              หอพักลิ้นจี่ จายตามมิเตอรไฟตามหองโดยหักจากบัญชีเงินเดือน 
                              ตึก ๘ชั้น ชั้น ๕ จายตามมิเตอรไฟตามหองโดยหักจากบัญชีเงินเดือน 
                              หมายเหตุ :  แฟลต ๑๐ พบ. : คาไฟฟา จะมีใบแจงไปท่ีหองพัก (จากการไฟฟา) / คาน้ํา ชําระท่ี
ฝายสวัสดิการ กรมแพทยทหารบก 
 ๘. การหมดสิทธิพักอาศัย 
      ๘.๑ เม่ือมีคําสั่งปรับยายไปรับราชการท่ีหนวยอ่ืน (นอก รพ.รร.๖ ยกเวน พบ. / นตร. ผอนผันใหพักอาศัย
ตอไดจนกวาจะไดท่ีพักของหนวยงาน) 
      ๘.๒ เม่ือออกจากราชการทุกกรณี 
      ๘.๓ ผูท่ีไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลววาใหหมดสิทธิพักอาศัย 
      ๘.๔ สมรส ผอนผันใหพักอาศัยในหอพักไดเปนระยะเวลา ๖ เดือน ขณะยังไมสามารถหาท่ีพักอ่ืนได 
      ๘.๕ ไดหองพักแลวไมมาพักอาศัยหรือใหผูอ่ืนพักอาศัยแทน 
 ๙. ผูพักอาศัยท่ีฝาฝน ปฏิบัติผิดระเบียบ จะไดรับโทษตามความรายแรงแหงความผิดดังตอไปนี้ 
      ๙.๑ ตักเตือนดวยวาจา 
      ๙.๒ ทําทัณฑบนเปนหนังสือและติดประกาศท่ีหอพัก 
      ๙.๓ ตัดสิทธิการพักอาศัยในหอพัก โดยใหออกจากหอพัก 
 ๑๐. การสงมอบหองพักคืน 
      ๑๐.๑ ผูหมดสิทธิพักอาศัย ตองสงมอบหองพักคืนภายใน ๑๕ วัน ยกเวนผูปรับยายไปรับราชการหนวย
อ่ืนใหสงมอบหองพักคืนภายใน ๓๐ วัน และกรณีสมรส ตามขอ ๘.๔ 
      ๑๐.๒ สิ่งของและสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการท่ีจัดไวตองอยูในสภาพท่ีใชการไดและครบตาม
จํานวน 
      ๑๐.๓ ผูหมดสิทธิพักอาศัยในหอพักตองขนยายทรัพยสินสวนตัวออกจากหอพักภายในเวลาท่ีกําหนด หาก
เกินระยะเวลาใหถือวาผูนั้นไมตองการทรัพยสินดังกลาว และยินยอมใหคณะกรรมการหอพักดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
โดยไมตองรับผิดชอบความเสียหายใดๆท้ังสิ้น 
      ๑๐.๔ ใหสงมอบกุญแจหองพักและใหเขียนรายงานคืนหองพักกับผูดูแลหอพัก 
 ๑๑. กรณีอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามระเบียบนี้ หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยหรือตีความตามระเบียบนี้ ให
เปนอํานาจของ ผอ.กพย.รพ.รร.๖ เปนผูชี้ขาด 
 ๑๒. ใหคณะกรรมการฯเปนผูรักษาหลักเกณฑนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

       พ.อ.หญิง       
             ( ศิริวรรณ  ม่ันศุข ) 
               ผอ.กพย.รพ.รร.๖ 
                     ๓ ก.ค. ๖๓ 
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