
 
 

คู่มือให้บริการประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การขอใช้บริการหอพักของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

1. เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการเข้าพักอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์          
พ.ศ. 2546 
- ผู้ประสงค์ขอใช้หอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ เพ่ือการมาเข้าประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
- ให้ยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงผู้อ านวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์  
- หากผู้เข้าพักท าลายทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย หรือสูญหาย สถาบันการประชาสัมพันธ์ มีสิทธิเรียกให้
ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ทางราชการ คิดเป็น 50 เท่าของรายการทรัพย์สิน รวมทั้งมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้
เข้าพัก กรณีท่ีปฏิบัติงานขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
2. การช าระค่าท่ีพักช าระท่ีหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ หรือ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
- กรณีบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าพักต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าพักถึงผู้อ านวยการสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ โดยมีลายมือชื่อลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน  
- เมื่อผู้ขอเข้าพักได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ แล้ว ให้ส่งเอกสารขออนุญาตเข้าพัก
ไปยังฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันการประชาสัมพันธ์ ก่อนล่วงหน้า 3 วันท าการ โทรสาร 0-2298-5775 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
อาคารหอพักการเวก ,กระดังงา 
สถาบันการประชาสัมพันธ์ เลขที่ 125 ซอยอารีย ์
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรสาร 0-2298-5775, 0-2298-5774 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 กรณีบุคลากรภายในกรมประชาสัมพันธ์  
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :   5  วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 ติดต่อสอบถามห้องพัก โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย

บริหารทั่วไปสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ : 0 2298 5774,  
             0 2618 2323 ต่อ 4103, 4104, 4105 
 

10 นาที สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

http://training.prd.go.th/main.php?filename=dormitory


ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
2 
 

จัดท าหนังสือขออนุญาตเข้าพักถึงผู้อ านวยการสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ โดยมีลายมือชื่อลงนามจากหัวหน้า
หน่วยงาน 

1 วัน สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

3 
 
 

ส่งเอกสารขออนุญาตเข้าพักไปยังฝ่ายบริหารทั่วไป 
สถาบันการประชาสัมพันธ์ ก่อนล่วงหน้า 3 วันท าการ 
โทรสาร 0-2298-5775 

ส่งล่วงหน้า
อย่างน้อย  

3 วันท าการ 

สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

4 เมื่ อถึ งวัน เข้าพัก ผู้ รับบริการยื่นบัตรประจ าตั ว
ประชาชนผู้เข้าพักให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวบุคคล 

5 นาที สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

 

 บุคลากรภายนอกกรมประชาสัมพันธ์ 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 ติดต่อสอบถามห้องพัก โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย

บริหารทั่วไปสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ : 0 2298 5774,  
             0 2618 2323 ต่อ 4103, 4104, 4105 
 

10 นาที สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

2 
 

จัดท าหนังสือขออนุญาตเข้าพักถึงผู้อ านวยการสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ (หรือดาวน์ โหลดแบบส ารอง
ห้องพัก กรอกรายละเอียดแล้วส่งโทรสาร) 

1 วัน สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

3 
 
 

ส่งเอกสารขออนุญาตเข้าพักไปยังฝ่ายบริหารทั่วไป 
สถาบันการประชาสัมพันธ์ ก่อนล่วงหน้า 3 วันท าการ 
โทรสาร 0-2298-5775 

ส่งล่วงหน้า
อย่างน้อย  

3 วันท าการ 

สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

4 เมื่ อถึ งวัน เข้าพัก ผู้ รับบริการยื่นบัตรประจ าตั ว
ประชาชนผู้เข้าพักให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือยืนยันตัวบุคคล 

5 นาที สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา- ฉบับ 
(หมายเหตุ : บัตรต้องไม่หมดอายุ) 

กรมการปกครอง 

2 หนังสือขออนุญาตเข้าพั ก ถึงผู้อ านวยการสถาบันการ
ประชาสัมพนัธ ์โดยมีลายมือชื่อลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา 0 ฉบับ 

หน่วยงานที่ขอรับบริการ 



 

ค่าธรรมเนียม 
 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 
1 เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการเข้า

พักอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2546
ก าหนด 

อัตราค่าเช่า คืนละ 980 บาท ต่อ ยูนิต 
(ใน 1 ยูนิต มี 2 ห้องๆละ 2 เตียง คิด
อัตราห้องละ 490 บาท) 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน แนะน าบริการได้ที่ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
เลขท่ี 125 ซอยอารีย์ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
เบอร์ 0 2298 5774, 0 2618 2323 ต่อ 4103, 4104, 4105 

2 ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 


