
แบบฟอร์มใบค าร้องขอเข้าบ้านพักของโรงพยาบาลป่าโมก 
เขียนที่ ........................................................  

วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ..........................  
 

ข้าพเจ้า..................................................................ต าแหน่ง....................................................  
เป็น    ข้าราชการ ระดับ.........................    ลูกจ้างประจ า   พนักงานราชการ   

 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ลูกจ้างชั่วคราว   อื่นๆ  
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่...............ถนน................................ต าบล............................................ อ าเภอ

..............................................จังหวัด........................................เบอร์ติดต่อ............................................. ขอแสดงความจ านงต่อ
คณะกรรมการบ้านพักเพื่อเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของโรงพยาบาลป่าโมก โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของข้าพเจ้า
ดังต่อไปนี ้ 

ข้าพเจ้าปฏิบตัิงานใน ต าแหน่ง..........................................................ระดับ..............................  
มีหน้าที่....................................................................................................................................................  
ได้ปฏิบตัิงานโรงพยาบาลป่าโมก ตั้งแต่ เดือน....................... พ.ศ. ................ 
1. ข้าพเจ้าขอเรียนเหตุผลและความจ าเป็นในการขอเข้าพักเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี ้ 

1.1                                                              
1.2                                                              
1.3                                                              

๒. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน  
๒.๑ ตามส าเนาทะเบียนบา้น อยู่บ้านเลขที่  ซอย  ถนน                            

ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต    จังหวัด          
ซึ่งเป็นบา้นของ           

๒.๒ กรณีเบิกค่าเช่าบ้าน ตามสญัญาค่าเชา่บา้น อยู่บา้นเลขที ่     ซอย  ถนน                 
ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต    จังหวัด    
ซึ่งเป็นบา้นของ       เสียค่าเช่าเดือนละ                บาท  
3. ข้าพเจ้า (  ) เป็นโสด  (  ) สมรส  
              (  ) คู่สมรสอยู่ร่วมกัน (  ) แยกกันอยู่ (  ) หย่า (  ) ม่าย  
หากได้รับการพิจารณาให้บรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย  จะน าบุคคลในครอบครัวและผู้อาศัย  
(ไม่รวมผู้ขอ) จ านวน          คน เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศยั ดังนี้  

3.1                                             อายุ                   ปี มีความสัมพนัธ์                 
 อาชีพ                            รายได้                   

3.2                                              อายุ                   ปี มีความสัมพนัธ์                 
 อาชีพ                            รายได้                   

3.3                                              อายุ                   ปี มีความสัมพนัธ์                 
 อาชีพ                            รายได้                   

3.4                                              อายุ                   ปี มีความสัมพนัธ์                 
 อาชีพ                            รายได้                   
๔. ข้าพเจ้า (  ) รายงานบันทึกคู่สมรสและบตุรในประวัติรบัราชการแล้ว  
๕. ข้าพเจ้าและคู่สมรส (  ) ไม่เป็นผู้เบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบา้น ซึ่งน ามาเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วย
ต้นสังกัด ณ ทีต่ั้ง   
 



๖. ข้าพเจ้าและคู่สมรส ( ) ไม่มกีรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอื่น ในบรเิวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จาก
สถานทีป่ฏิบัตงิาน  
๗. คู่สมรสของข้าพเจ้า (  ) ไม่เป็นเจ้าบ้านในบา้นพักอาศัยของ รพ.ป่าโมก  
๘. ข้าพเจ้าหรือคู่สมรส (  ) ไม่เคย (  ) เคย ได้รับการจัดสรรให้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย รพ.ปา่โมก และออกจากบา้นพักอาศยั 
รพ.ป่าโมก เมื่อ   เนื่องจาก       
๙. ข้าพเจ้า (  ) ไม่เคย (  ) เคย ถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในบา้นพักอาศัย รพ.ป่าโมก เนื่องจาก    
        เมื่อ    
๑๐. ข้าพเจ้าได้รับความเดือดรอ้นเนื่องจาก  

(  ) เป็นผูไ้ร้ที่พักอาศัยอันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิมประสบอคัคีภัย หรือวินาศภัยอ่ืน ๆ  
(  ) เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดินทีป่ลูกบา้น โดยอ านาจของกฎหมาย ด้วยสาเหตุที่

มิใช่เกิดจากการกระท าความผิดหรือความผิดของตนเอง  
(  ) เป็นผูท้ี่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบา้น ซึ่งเปน็บิดา มารดา สามีหรือภรรยา แล้วเจ้าบ้าน หมดสิทธกิารพักอาศัย โดยมิใช่

เกิดจากการกระท าความผิดหรือลาออกจากราชการ ซึ่งเจ้าบ้านเดิมคือ       
พักอาศัยในบ้านพักอาศัย รพ.ปา่โมก ประเภท (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต   

(  ) เป็นผูท้ี่ย้ายจากหน่วยทีต่ั้งต่างจังหวัดหรือมารับราชการ ณ หน่วยที่ตั้ง โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งยา้ย
มาจาก       เมื่อ     

(  ) เป็นผูท้ี่ปฏบิัติหน้าที่ราชการส าคัญและมีความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย  
ซึ่งปฏิบัติ หนา้ที ่           

(  ) เป็นผู้มีความจ าเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนด เนื่องจาก     
              
๑๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอบ้านพักอาศัย ประเภท  

(  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต พักเดีย่ว (  ) แฟลต พักคู ่
๑๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวในรายงานทั้งหมดเปน็ความจริง หากข้อความใด เปน็เท็จและเปน็เหตุให้ รพ.ป่าโมก 
จัดที่พักอาศัยให้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามที่ รพ.ป่าโมก ก าหนดแนวทางการลงโทษ และ การปฏิบัติกรณีข้าราชการสังกัด รพ.
ป่าโมกกระท าผิดวนิัย โดยยินยอมออกจากที่พักอาศัย รพ.ป่าโมก ทันที และให้ตัดสทิธิการขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.
ตลอดไป ทัง้นี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติามระเบียบโรงพยาบาลปา่โมกว่าด้วย การพักอาศัยในบ้านพักโรงพยาบาลป่าโมก พ.ศ.2562 
และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
13. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เม่ือข้าพเจ้าไดส้ิทธิ์ในการเข้าพักบ้านพักโรงพยาบาลป่าโมก แล้ว  

13.1 ข้าพเจ้าจะรบัผิดชอบดูแลบ้านพักให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและขอรับผิดชอบในความ เสียหายอันเกิดแก่การ
กระท าของข้าพเจ้าและบริวาร  

13.2 ข้าพเจ้าจะไม่ท าการต่อเติมอาคารให้ผิดจากสภาพเดิมโดยพลการ  
13.3 ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รบัผิดชอบดูแลบุคคลที่เข้าร่วมพักอาศยัด้วย มิให้ประพฤติผิดระเบียบ  
13.4 ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติามระเบียบการเข้าพักอาศัยของโรงพยาบาลฯ และจะปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและค าสั่งอัน

เก่ียวกับการเข้าพักอาศัยโดยเคร่งครัด 
13.5 ข้าพเจ้าจะขนย้ายครอบครัวออกจากบ้านพัก/แฟลต ภายใน15วัน เม่ือข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้ง/โอนยา้ยไปรับ

ราชการที่อื่น หรือออกจากราชการ หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสั่งให้ข้าพเจ้าออกจาก อาคารไม่วา่กรณีใดๆ  
13.6 ข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยภายใน 10วัน นับตัง้แต่วันทีไ่ด้รบัอนุญาตถา้ข้าพเจ้าไม่เข้าพักอาศัย ถือว่าข้าพเจ้าสละ

สิทธิ ์ 
13.7 ข้าพเจ้าจะไม่ยนิยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยแทนข้าพเจ้าเปน็อันขาด  
13.8 หากข้าพเจ้ากระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นเหตุให้ผิดระเบียบการใช้บา้นพัก ข้าพเจ้าขอ ยืนยันจะปฏบิัติ

ตามค าสัง่ โดยจะขนยา้ยครอบครัวและบริวารออกจากบ้านพักนี้ภายใน 15วัน  



ทั้งนี้ข้าพเจา้ได้แนบหลักฐานในการขอเข้าพักมาพร้อมนี้ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอบ้านพัก   
      (....................................................................)  
 

ค ารับรองของหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน  
ข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหน่ง................................................................ 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น เปน็ความจริง เพื่อเป็นหลักฐาน ขา้พเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองให้ไว้เป็นส าคัญ  
 

 (ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับรอง      
(.......................................................................)  

         วันที่ ........../......................../................. 
ความเห็นของคณะกรรมการบ้านพัก  
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าโมก 

 เห็นควรอนุญาต ให้อยู่บ้าน/ แฟลต เลขที่ ......................................................................  
 ไม่อนุญาต เหตุผลเพราะ .................................................................................................  

 
ลงชื่อ ...................................................................................ประธานกรรมการ  

(...........................................................................)  
ลงชื่อ ..................................................................................กรรมการ 

(.........................................................................) 
ลงชื่อ ..................................................................................กรรมการ 

(.........................................................................) 
ลงชื่อ ..................................................................................กรรมการ 

(.........................................................................) 
ลงชื่อ ..................................................................................กรรมการ 

(.........................................................................) 
ความเห็นผู้มีอ านาจอนุมัติ  
 อนุญาต ...........................................................................................................  
 ไม่อนุญาต .......................................................................................................  
 

(ลงชื่อ).................................................................  
                                             (นายสมชาติ  ลีวรรณเจริญ)         

                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าโมก  
วันที่ ................/......................../.................... 


