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  ISSUE 1 (เร่ิมใช้ 1 กันยายน 2563) 

 
แบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยท่ีพักของทางราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

           วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ...................... 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล  (สำหรับผู้ย่ืนความจำนงค์ขอท่ีพักอาศัยกรอกข้อมูล) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………….……………………….………….………………. อายุ………...………….………..ป ี 
สังกัด (คณะ/กอง) ………………….………………………………………..……………………………………………………………………….………………………  
        (สาขา/งาน) ........................................................................... (หลักสูตร/หน่วย)....................................................................... 

 1. ประเภทบุคลากร (ทำเครื่องหมาย ) 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจำ     
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานราชการ 
 ลูกจ้างชั่วคราว     

2. ตำแหน่ง  
2.1 ตำแหน่งงาน .............................................................................................................................................................. 
2.2 ตำแหน่งหน้าท่ี (ทำเคร่ืองหมาย ) (ให้แนบหนังสือคำสั่งแต่งต้ัง) 

 ผู้ช่วยอธิการบดี    
 ผู้อำนวยการกอง..................................................  รองคณบดี................................................................... 
 หัวหน้างาน...........................................................  หัวหน้าสาขา.................................................................. 
 หัวหน้าหน่วย........................................................  ประธานหลักสูตร........................................................... 

2.3 ข้อมูลเพ่ิมติม กรณีมีภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ หรือ จิตอาสา 
 ..................................................................................................................................................................................... 

3. ประวัติและอายุการปฏิบัติงาน 
3.1 เร่ิมปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันท่ี ………………………………….…… ถึง ปัจจุบัน 
3.2 ไปช่วยราชการ  ช่วงเวลา ต้ังแต่วันท่ี ………………………………….…… ถึง ………………………………….…… 
3.3 ลาศึกษาต่อ คร้ังท่ี 1  ช่วงเวลา ต้ังแต่วันท่ี ………………………………….…… ถึง ………………………………….…… 

             คร้ังท่ี 2  ช่วงเวลา ต้ังแต่วันท่ี ………………………………….…… ถึง ………………………………….…… 
3.4 ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง  

              ช่วงเวลา ต้ังแต่วันท่ี ………………………………….…… ถึง ………………………………….…… 

4. สถานท่ีพักอาศัยและระยะทาง  
4.1 ท่ีอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน (ทำเคร่ืองหมาย ) 

 บ้านของตนเอง หรือ บ้านของคู่สมรส  บ้านของบิดามารดาของตนเอง 
 บ้านของบิดามารดาของคู่สมรส   บ้านญาติ 

บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี..............ตำบล................................อำเภอ.......................................จังหวัด.................................. 
ระยะทาง…………………………..………กิโลเมตร 
 

4.2 ข้อมูลเพ่ิมเติม กรณี ไม่ได้พักอาศยัตามท่ีอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน (ตามข้อ 4.1)  
ปัจจุบัน ได้พักอาศัยท่ี (สถานท่ี)............................................................................................................................... 

บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี...............ตำบล................................อำเภอ.......................................จงัหวัด................................ 
ระยะทาง…………………………..………กิโลเมตร 
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5. เหตุผลความจำเป็นในการขอพักในท่ีพักของทางราชการ (ทำเคร่ืองหมาย ) 

 ที่พักอาศัยของตนเอง คู่สมรส หรือของบิดามารดาของตนเองหรือคู่สมรส ซึ่งตนเองพักอาศัยอยู่ด้วยประสบ
อัคคีภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

 ที่พักอาศัยที่ปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือของคู่สมรส ซึ่งตนเองพักอาศัยอยู่ด้วยถูก
เวนคืน หรือถูกคำพิพากษาของศาลให้ร้ือถอนหรือออกจากท่ีพักอาศัย 

 เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนท่ีพักของทางราชการ 
 เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยต้องการให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (เช่น ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง   

เป็นต้น) 
 เป็นผู้ที่มีความจำเป็นเดือดร้อนในเรื่องที่พักหรือเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ตาม

กฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 

 ท่ีพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 10 กิโลเมตร ตามเส้นทางสัญจรปกติ 

6. แสดงความประสงค์การเข้าพัก (ระบุประเภทการเข้าพัก อาคาร และ เลขท่ีบ้านพัก) 

6.1 ประเภทการเข้าพักอาศัย (ต้องระบุ (ทำเคร่ืองหมาย ) โดยแจ้งความประสงค์ได้เพียงข้อเดียว)  
 เข้าพักแบบพักร่วม 
 เข้าพักแบบครอบครัว 

6.2  แจ้งชื่ออาคาร ท่ีมีความประสงค์จะเข้าพัก (ต้องระบุ (ทำเครื่องหมาย ) แจ้งความประสงค์ได้มากกว่าหนึ่งข้อ)  
 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 
 บ้านพักแบบแฟลต 1 (บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบแฟลต บ้านเลขท่ี 99/1 ถึง 99/20) 
 บ้านพักแบบแฟลต 2 (บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบแฟลต บ้านเลขท่ี 99/37 ถึง 99/56) 
 บ้านพักคนงาน (บ้านพักคนงานแบบแฝด 6 หน่วย บ้านเลขท่ี 99/25 ถึง 99/36) 
 บ้านพักรับรอง (บ้านพักข้าราชการ ระดับ7-8 บ้านเลขท่ี 99/21) 
 บ้านพักรับรอง (บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 บ้านเลขท่ี 99/22 ถึง 99/24) 

6.3 แจ้งบ้านเลขท่ี ท่ีมีความประสงค์จะเข้าพัก (หากต้องการเลือกห้องพัก ให้ระบุตามลำดับความต้องการ) 
  ลำดับท่ี 1)  บ้านเลขที่.......................................  

ลำดับท่ี 2)  บ้านเลขที่....................................... 
  ลำดับท่ี 3)  บ้านเลขที่.......................................  

หมายเหตุ: ข้อท่ี 6.2 และ 6.3 หากไม่ระบุ หรือ กรณีไม่สามารถจัดห้องพักตามท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ได้ คณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม 

6.4  เหตุผลประกอบการขอเข้าพักแบบครอบครัว ตามข้อ 7.1 (ทำเคร่ืองหมาย  ได้มากกว่า 1 ช่อง ตามความเป็น
จริง และกรณีประสงค์นำผู้ร่วมพักอาศัยเข้าพักร่วมให้แนบหลักฐาน ประกอบ) 

 เป็นข้าราชการท่ีมีอายุราชการ  5  ปี ข้ึนไป และมีอายุ  40  ปี ข้ึนไป 
 เป็นข้าราชการมีอายุราชการ  8  ปี  ข้ึนไป 
 มีความประสงค์นำผู้ร่วมพักอาศัยซ่ึงทำงานในเขตพื้นท่ีเชียงราย เข้าพักร่วม   
 มีความประสงค์นำผู้ร่วมพักอาศัยซ่ึงไม่ได้ทำงานในเขตพ้ืนท่ีเชียงราย เข้าพักร่วม 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎเป็นความเท็จข้าพเจ้าขอรับผิดตามกฎหมาย  

ลงชื่อ………..………………..……………… ผู้ขอ 
                (…………………………………………….) 

............/…….…/……….. 
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ส่วนท่ี 2  การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับเจ้าหน้าท่ีหน่วยบุคลากรกรอกข้อมูล) 

2.1 ผลการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล  
  ชื่อผู้ย่ืนความจำนงค์ขอท่ีพัก (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………..…………… เจ้าหน้าท่ีหน่วยบุคลากร ลงชื่อ……………………………..…………… หัวหน้าหน่วยบุคลากร 
         (………….…………………….…………)         (………….…………………….…………) 
         ................/…….………/………...…                  ................/…….………/………...… 
________________________________________________________________________________________________ 

ส่วนท่ี 3 ผลการพิจารณา (สำหรับคณะกรรมการบริหารท่ีพักของทางราชการกรอกข้อมูล) 

ตามมติท่ีประชุม คร้ังท่ี........................... วันท่ี.......................................................... 

 อนุญาตให้เข้าพักอาศัย  บ้านเลขท่ี……………………….. 
 บ้านพักแบบแฟลต 1 (บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบแฟลต บ้านเลขท่ี 99/1 ถึง 99/20) 
 บ้านพักแบบแฟลต 2 (บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบแฟลต บ้านเลขท่ี 99/37 ถึง 99/56) 
 บ้านพักคนงาน (บ้านพักคนงานแบบแฝด 6 หน่วย บ้านเลขท่ี 99/25 ถึง 99/36) 
 บ้านพักรับรอง (บ้านพักข้าราชการ ระดับ7-8 บ้านเลขท่ี 99/21) 
 บ้านพักรับรอง (บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 บ้านเลขท่ี 99/22 ถึง 99/24) 

  ไม่อนุญาตให้เข้าพัก เนื่องจาก 
 ไม่มีห้องพักว่าง 
 ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ในระเบียบบ้านพัก  หมวด…………..…….….…ข้อท่ี……………….…….. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………….……………………………………………………

          
ลงชื่อ……………….……..…………………… คณะกรรมการบริหารท่ีพักของทางราชการ 

                    (……………………….…..……………..) 
             ................/…….………/………...… 

หัวข้อการตรวจสอบ ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ / แก้ไขเป็น
ประเภทบุคลากร (ข้อ 1)    
ตำแหน่งงาน (ข้อ 2.1)    
ตำแหน่งหน้าท่ี (ข้อ 2.2)    
อายุการทำงาน (ข้อ 3)    
ท่ีอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน (ข้อ 4.1)    


