ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง หลักเกณฑการเขาพักอาศัยหอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - เพื่อใหมีหลักเกณฑในการเขาพักอาศัยหอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จึงกําหนดหลักเกณฑการเขาพักอาศัยหอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูเขาพักอาศัย
1.1 เป*นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจํา ซึ่งปฏิบัติงานและ
สังกัดในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
1.2 แพทย ตองมีเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป*นผลัด โดยหนึ่งผลัดตองไม5ต่ํากว5า
8 ชั่วโมง ไม5นอยกว5า 5 ผลัดต5อเดือน
1.3 เภสัชกร และพยาบาล ตองมี เวลาการปฏิ บัติ งานเป*นผลั ด โดยหนึ่ งผลัดตองไม5ต่ํ ากว5 า
8 ชั่วโมง ไม5นอยกว5า 10 ผลัดต5อเดือน
2. ลําดับผูสิทธิเขาพักอาศัย
2.1 ผูที่ไดรับการพิจารณาใหเขาพักลําดับที่ 1 ไดแก5ผูที่เริ่มปฏิบัติงาน หรือเริ่มอบรม ตั้งแต5
วันที่ 1 เมษายน 2555 เป*นตนไป ประกอบดวย
1. แพทยใชทุน
2. แพทยประจําบาน
3. ทันตแพทยใชทุน
4. เภสัชกร
5. พยาบาล
2.2 ผูที่ไดรับการพิจารณาใหเขาพักลําดับที่ 2 ไดแก5บุคลากรที่ไม5มีที่พักในมหาวิทยาลั ย
และเช5าหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต องมีหลักฐานการเช5าอย5างนอย 6 เดือน
ประกอบดวย
1. แพทยใชทุน
2. แพทยประจําบาน
3. ทันตแพทยใชทุน
4. เภสัชกร
5. พยาบาล
2.3 ผูที่ไดรับการพิจารณาใหเขาพักลําดับที่ 3 ไดแก5บุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานก5อนปA 2554
ซึ่งมีที่พักอยู5ในมหาวิทยาลัยแลว ประกอบดวย
1. แพทยใชทุน
2. แพทยประจําบาน
/3. ทันตแพทยใชทุน...

๒
3. ทันตแพทยใชทุน
4. เภสัชกร
5. พยาบาล
ทั้งนี้ บุคลากรที่มีสิทธิเขาพักอาศัยหอพักโรงพยาบาลตามประกาศนี้ หากปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มาแลวเกิน 5 ป% จะมีสิทธิพักอาศัยในหอพักโรงพยาบาลต'อไดครั้งละไม'เกิน 1 ป% เฉพาะในกรณีที่มีหองว'างเท'านั้น
3. หลักฐานประกอบการยื่นคําขอจองหอพัก ประกอบดวย
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.2 สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
3.3 รูปถ5าย ซึ่งถ5ายไวไม5เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
4. เวลา และสถานที่ยื่นคําขอจองหอหัก
4.1 ผู ประสงคจะอยู5 อาศั ย ในหอหั กโรงพยาบาลใหยื่ น คํ า ขอตามแบบฟอรมใบจองหอพั ก
โรงพยาบาล ตั้งแต3วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป5นตนไป (ขอแบบฟอรมใบจองหอพักไดที่
งานบริหารทรัพยากรมนุษย)
4.2 ใหยื่นคําขอไดที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น M อาคารดุลโสภาคย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

7

มิถุนายน พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย นายแพทย ศุภชัย ฐิติอาชากุล)
ผูอํานวยการ

แบบฟอร์ มใบจองหอพักโรงพยาบาล

ลําดับที.........................
วันที.................................

ส่ วนที 1 สําหรับผู้จองหอพัก
1.

2.
3.

ชือ ...............................................................................นามสกุล ............……………………………………………..………………..
เลขทีบัตรประชาชน ..............................................................................................................................................................................
ตําแหน่ ง …………………………………………………………………………………..…………………………………………..
สั งกัดหน่ วยงาน ...................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ มือถือ.............................................................โทรศัพท์ ทีทํางาน............................................................................................
ปัจจุบันพักอาศัย ทีพักของตนเอง
ทีพักญาติ/ครอบครัว หอพักเอกชน ชือ......................................................
อืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................................................................................................
ประเภทบุคลากร
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจํา
พนักงานโรงพยาบาล (งบโครงการ)
อืน ๆ (ระบุ)……………………………………………
ประเภทบุคลากรผู้ใช้ ทุน
แพทย์ใช้ ทุน

ทันตแพทย์ใช้ ทุน

เภสั ชกรใช้ ทุน

พยาบาลใช้ ทุน

เริมปฏิบัติงานวันที………...เดือน......................พ.ศ...............สิ7นสุ ดวันที.............เดือน....................พ.ศ...................
4.

ประเภทบุคลากรผู้เข้ าอบรม
แพทย์ ประจําบ้ าน

5.

เริมอบรมวันที……..เดือน................พ.ศ............สิ7นสุ ดวันที.......เดือน...............พ.ศ.............

ประเภทบุคลากรทัวไป
แพทย์

ทันตแพทย์

เภสั ชกร

พยาบาล

อืน ๆ ระบุ..........................................................................
เริมปฏิบัติงานวันที………...เดือน......................พ.ศ..................
6.
7.

มีความประสงค์ จะพักอาศัยร่ วมกับ......................................................................................................................................
เอกสารประกอบการยืน
สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

สํ าเนาทะเบียนบ้ าน จํานวน 1 ฉบับ

รู ปถ่ าย ซึงถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิว7 จํานวน 2 รู ป
ลงชือ....................................................ผู้จองหอพัก
(.................................................)
............../................../..........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่ วนที 2 สําหรับเจ้ าหน้ าที
ได้ ตรวจสอบเอกสารแล้ วครบถ้ วน
ได้ ตรวจสอบเอกสารแล้ ว ไม่ ครบถ้ วน
ระบุ..............................................................

ลงชือ....................................................ผู้รับเรือง
(.................................................)
............../................../.............

ส่ งที งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั7น M อาคารดุลโสภาคย์

