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สวัสดิการ กพย.รพ.รร.6
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ผู้ช่วยพยาบาล

นายสิบพยาบาล

พนักงานช่วยการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี

พยาบาล

พนักงานบริการ อาคารสมเด็จย่า 90 ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี



สวัสดิการกองการพยาบาล รพ.พระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ : การเยี่ยมป่วยต้อง Admit ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ทั้งใน รพ. ของรัฐและเอกชน 
ยกเว้นการผสมเทียมไม่ถือว่าเป็นการเจ็บป่วย 

รายการ RN PN / NCO NA/Maid

1. เยี่ยมป่วย / คลอด 500 บาท / ปี 300 บาท / ปี 300 บาท / ปี

3. ครอบครัวถึงแก่กรรม
(สายตรง) 

2,000 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท
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2. บุคลากรถึงแก่กรรม 4,000 บาท 2,500 บาท 2,500 บาท

4. อุบัติภัย พิจารณาเป็นรายกรณี พิจารณาเป็นรายกรณี พิจารณาเป็นรายกรณี
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ระเบียบปฏิบัติหอพัก

ระเบียบหอพักปรับปรุงครั้งที่ 5 มิ.ย.61.docx
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- ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ข้อปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้พักอาศัย

- ผู้พักอาศัยต้องจัดท าป้าย แสดงยศ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถือ
ติดหน้าห้องพักให้ชัดเจน

- หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนห้องพัก ให้ติดต่อที่ส านักงานหอพัก เพื่อรายงาน
ขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ

- เมื่อมีสิ่งอุปกรณ์ภายในห้องช ารุดไม่ว่าจากสาเหตุใด ผู้พักอาศัยต้องแจ้งต่อพนักงาน
ประจ าหอพักเพ่ือติดต่อช่างของโรงพยาบาลมาด าเนินการซ่อม โดยผู้พักอาศัยต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์ (กรณี รพ. ไม่มีอุปกรณ์สนับสนุน)

- ไม่ควรน าทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าเก็บไว้ที่หอพัก  จะไม่รับผิดชอบกรณีทรัพย์สิน
หรือของมีค่าสูญหาย 
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- สมรส  ผ่อนผันให้พักอาศัยในหอพักได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขณะยังไม่
สามารถหาที่พักอื่นได้ 

การหมดสิทธิพักอาศัย

- เม่ือมีค าสั่งปรับย้ายไปรับราชการที่หน่วยอื่น

- เมื่อออกจากราชการทุกกรณี

- ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
แล้วว่าให้หมดสิทธิพักอาศัย

- ไดห้้องพักแล้วไม่มาพักอาศัยหรือให้ผู้อื่นพักอาศัยแทน
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ผู้พักอาศัยที่ฝ่าฝืน ปฏิบัติผิดระเบียบ 
จะได้รับโทษตามความร้ายแรงแห่งความผิด ดังต่อไปนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา

- ภาคทัณฑ์

- ตัดสิทธิการพักอาศัยในหอพัก โดยให้ออกจากหอพัก 
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การจ่ายค่าสาธารณูปโภค / เคเบิลทีวี รายเดือน

หอพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าเคเบิลทีวี ค่าน้ า ค่าไฟ หมายเหตุ
ร.ต.-ร.อ. พ.ต.-พ.อ. ประทวน RN ลชค. PN ลชค.

ลดาวัลย์ 100 150 50 100 50 55 - ตามมิเตอร์ หักบัญชี

มรกต 100 150 50 100 50 55 - - หักบัญชี

8/5 100 150 - 100 - 55 - ตามมิเตอร์ หักบัญชี

ลิ้นจี่ 100 150 - 100 - 55 - ตามมิเตอร์ หักบัญชี

แฟลต 10 พบ. ตามมิเตอร์ ตามมิเตอร์ จ่าย สก.พบ.

แฟลต 6 พบ. ตามมิเตอร์ ตามมิเตอร์ จ่าย สก.พบ.

* แฟลต 10 / แฟลต 6 ค่าบริการแฟลต / UBC เดือนละ 1,500 บาท/ห้อง  ของบมูลนิธิฯ
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ปัญหาที่พบ

ย้ายห้องพักกันเองย้ายห้องพักกันเอง ย้ายออกไม่แจ้ง  ย้ายออกไม่แจ้ง  

เข้าพักโดยไม่ได้รับอนุญาต / ส่งต่อห้องกันเองเข้าพักโดยไม่ได้รับอนุญาต / ส่งต่อห้องกันเอง

ติดตั้ง Internet WIFI โดยไม่ได้รับอนุญาตติดตั้ง Internet WIFI โดยไม่ได้รับอนุญาต

น าบุคคลภายนอกมาพักโดยไม่ได้รับอนุญาตน าบุคคลภายนอกมาพักโดยไม่ได้รับอนุญาต

เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงสัตว์  
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อาหารเวรบ่าย (ขออนุมัติจาก รพ.)
- พยาบาลหน่วยวิกฤต
- บุคลากรชั้นผู้น้อย (PN,NCO,NA,Maid)

ราคาตัวละ      1,900 บาท
กพยฯ จ่ายให้   1,100 บาท
จ่ายเอง            800 บาท

สวัสดิการ (ต่อ)

เสื้อสูทเขียว
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เจ็บป่วย โทร. 93390 จะมีรถพยาบาล EMS 

ของ รพ.รร.6 มารับ 

รพ.รร.6 เวลา 23.00 – 23.15 น.รับจากแฟลต 10 

รถรับ – ส่ง จากแฟลต 10
ขึ้นเวรดึก

ลงเวรบ่าย

รับจาก รพ.รร.6 แฟลต 10   เวลา 00.15 – 00.30 น.
หากเลยเวลาที่ก าหนดรถจะไม่รอ (ผู้ที่ลงเวรบ่ายควรส่งเวรให้ทนัในเวลาที่ก าหนด) 

หากมีข้อขัดข้อง โทร. 90367 พ.อ.หญิงพัชรีฯ



สวัสดิการสมาชิกชมรมพยาบาลสี่เหล่า

หมายเหตุ : การเยี่ยมป่วยต้อง Admit ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ทั้งใน รพ. ของรัฐและเอกชน 
ยกเว้นการผสมเทียมไม่ถือว่าเป็นการเจ็บป่วย

รายการ สวัสดิการ

1. เยี่ยมป่วย / คลอด 500 บาท / ปี

2. บุคลากรถึงแก่กรรม 2,000 บาท

3. ประสบอุบัติภัย พิจารณาเป็นรายกรณี

ติดต่อรับสวัสดิการที่กรรมการฝ่ายสวัสดิการของชมรมฯ แต่ละเหล่า
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สวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

รายการ สวัสดิการ ติดต่อ

1. เยี่ยมป่วย ของเยี่ยม 1 ครั้ง / ปี พ.อ.หญิงพัชรี ฯ 

2. บุคลากรถึงแก่กรรม 1,000 บาท สมาคมฯ

3. ประสบอุบัติภัย พิจารณาเป็นรายกรณี สมาคมฯ
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