สาเนาคู่ฉบับ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๒๔๑๕)
ที่ ๑๐/๖๓
วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการที่มีความประสงค์ขอบ้านพักอาศัย ขอเปลี่ยน หรือสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.
เขต ๑, ๒, ๓ (ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ
เสนอ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ
๑. ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๑/๖๐ ลง ๒๙ ก.ย.๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.
กาหนดให้ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.มีอานาจและหน้าที่พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยและออกจาก
บ้านพักอาศัย การโอนสิทธิการพักอาศัย การเปลี่ยน การสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย หรือการขอผ่อนผันการพักอาศัย
โดยจัดลาดับการพักอาศัยของข้าราชการตามความจาเป็นและเดือดร้อนให้ พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้ทันที
เมื่อมีบ้านพักอาศัยว่าง โดยให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ข้าราชการอย่างทั่วถึง เป็นไปตามระเบียบ ทอ.
ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นั้น
๒. ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบแล้วดังนี้
๒.๑ ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ดังนี้
๒.๑.๑ ข้าราชการที่รายงานขอบ้านพักอาศัย ทอ.ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑.๑.๑ เป็นข้าราชการ สังกัด ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ ซึ่งต้อง
ได้รับความยินยอมจากคู่สมรส
๒.๑.๑.๒ เป็นผู้ มีสิ ทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่ว่าข้าราชการผู้ นั้นกาลั งใช้สิ ทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ก็ตาม ยกเว้นข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
๒.๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้ขอใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยต้นสังกัด ณ ที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ รวมถึงคู่สมรส
๒.๑.๑.๔ เป็นผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในบ้านหรืออาคารแห่งอื่นใดในบริเวณ
รัศมี ๒๐ กิโลเมตรจากสถานที่ปฏิบัติงาน และคู่สมรสต้องไม่ได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัย ทอ.อยู่ก่อนแล้ว
๒.๑.๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิการขอพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.
๒.๑.๑.๖ มีอายุราชการเหลือมากกว่า ๕ ปี (ใช้ประกอบการพิจารณาเฉพาะ
ผู้ที่มคี วามจาเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ เท่านั้น และยกเว้นผู้ขอบ้านพักอาศัย ทอ.ที่ใช้อักษรย่อ พ.และ น.)
๒.๑.๒ ข้าราชการตามข้อ ๒.๑.๑ ให้พิจารณาจัดสรรบ้านพักอาศัย ทอ.ตามลาดับดังนี้
๒.๑.๒.๑ เป็นผู้ไร้ที่พักอาศัยหรือที่พึ่งพิง อันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิม
ประสบอัคคีภัย หรื อวิน าศภัย อื่น ๆ หากมิได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.แล้ว จะได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบฯ
๒.๑.๒.๒ เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดิน
ที่ป ลู ก บ้ านโดยอานาจของกฎหมาย ด้ ว ยสาเหตุที่มิ ใช่เกิ ดจากข้า ราชการ ทั้ง นี้ต้อ งมีห ลั กฐานข้ อเท็ จจริ ง
ประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบฯ หรือเป็นข้าราชการที่เคยมีบ้านประจาตาแหน่งแต่หมดสิทธิการพักอาศัย
หรือเป็นข้าราชการที่ย้ายจากส่วนราชการอื่นซึ่งส่วนราชการเดิมให้ย้ายออกจากที่พักอาศัย หรือเป็นข้าราชการ
ที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่พักอาศัยจากการดาเนินการของ ทอ.
๒.๑.๒.๓ เป็นข้าราชการ...

-๒๒.๑.๒.๓ เป็นข้าราชการที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือ
คู่ส มรส แล้ว เจ้ าบ้ านหมดสิ ทธิการพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระทาความผิ ดหรือลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบฯ
๒.๑.๒.๔ เป็นข้าราชการที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
มารับราชการ ณ หน่วยที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ต้องยื่นแบบรายงาน
ขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงาน
๒.๑.๒.๕ เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสาคัญ ได้แก่ ผู้ถวายงาน
ให้แด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบินเดโชชัย
๒.๑.๒.๖ ข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามผนวก ๔ ท้ายระเบียบฯ
๒.๑.๓ การขอบ้านพักอาศัย ขอเปลี่ยน หรือสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.จะยึดข้อมูล
คู่สมรส รวมถึงบุตรที่อยู่ในอุปการะตามประวัติรับราชการเท่านั้น โดยข้าราชการที่สถานะโสดจะไม่มีสิทธิ
ขอบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภทครอบครัว กรณีข้าราชการได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัย ทอ.แล้ว ต่อมาได้หย่าร้าง
และไม่มีบุตรในอุปการะ ให้พิจารณาย้ายไปบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภทโสด
๒.๑.๔ การพิจารณาให้ข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนตามข้อ ๒.๑.๒.๖
เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ให้จัดสรรเป็นภาพรวมของ ทอ.และเป็นไปตามลาดับความจาเป็นและเดือดร้อน
ตามที่หน่วยขึ้นตรง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมืองและบางซื่อ เสนอมาเท่านั้น หากเอกสารหรือหลักฐานไม่เป็นไป
ตามทีร่ ะเบียบฯ กาหนดไว้ ให้ถือว่าการรายงานขอเข้าพักอาศัยของข้าราชการผู้นั้นเป็นอันถูกยกเลิก
๒.๒ มติที่ประชุม คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.ครั้งที่ ๓/๖๑ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๑ ข้อ ๓.๓ ให้จัดสรร
บ้านพักอาศัย ทอ.แก่ข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย กรณีเร่งด่วน ตามข้อ ๒.๑.๒.๑ - ๒.๑.๒.๕
เป็นลาดับแรก สาหรับข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้ดาเนินการ
จัดสรรบ้านพักอาศัย ทอ.เป็นลาดับถัดไป และให้เข้มงวดในการดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด
๓. ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดสรรบ้านพักอาศัย ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เห็นสมควรให้ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง
และบางซื่อ ดาเนินการดังนี้
๓.๑ เสนอรายชื่อพร้อมหลักฐานของข้าราชการในสังกัดที่มีความจาเป็นและเดือดร้อน
ด้านที่พักอาศัยเร่งด่วน ตามข้อ ๒.๑.๒.๑ - ๒.๑.๒.๕ และมีความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.
ซึ่งสามารถส่งรายงานขอเข้าพักอาศัยพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีที่ข้าราชการผู้นั้นแจ้งความ
ประสงค์ (ตามบัญชีที่ ๑)
๓.๒ เสนอรายชื่อพร้อมหลักฐานของข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย
ตามข้อ ๒.๑.๒.๖ ประกอบผนวก ๔ ท้ายระเบียบฯ (ตามบัญ ชีที่ ๒) ซึ่ง มีค ะแนนประกอบการพิจ ารณา
ขอบ้านพักอาศัย ทอ.ไม่น้อยกว่า ๒๕ คะแนน ดังนี้
๓.๒.๑ บ้ านพั กอาศั ย ทอ.เขต ๑ และเขต ๓ (ท่ าดิ นแดง) ชนิ ดเรื อนแถว ส าหรั บ
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ร.)
๓.๒.๒ บ้านพัก...

-๓๓.๒.๒ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑, ๒ และ ๓ (ท่าดินแดง) ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ฟส.)
๓.๒.๓ บ้ า นพั ก อาศั ย ทอ.เขต ๓ (ท่ า ดิ น แดง) ชนิ ด แฟลต ส าหรั บ ข้ า ราชการ
ชั้นสัญญาบัตรชาย ประเภทโสด (ฟส.โสด)
๓.๒.๔ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๒ (ท่าดินแดง) ชนิดเรือนแถว สาหรับข้าราชการต่ากว่า
ชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ป.)
๓.๒.๕ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑ (ท่าดินแดง) ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการต่ากว่า
ชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ฟป.)
๓.๒.๖ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๓ (ท่าดินแดง) ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการต่ากว่า
ชั้นสัญญาบัตรชาย ประเภทโสด (ฟป.โสด)
๓.๒.๗ บ้านพักอาศัย ทอ.เขตบางซื่อ ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ประเภทครอบครัว (ฟส.๒๓ ชั้น)
๓.๒.๘ บ้ า นพั ก อาศั ย ทอ.เขตบางซื่ อ ชนิ ด แฟลต ส าหรั บ ข้ า ราชการต่ ากว่ า
ชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ฟป.๑๓ ชั้น)
๓.๓ เสนอรายชื่อพร้อมหลักฐานของข้าราชการที่ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.(ตามบัญชีที่ ๓)
ดังนี้
๓.๓.๑ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ซึ่งพักอาศัยในบ้านพัก
อาศัย ทอ.สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เป็นเขต ๑,
๒, ๓ (ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ
๓.๓.๒ ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภทโสด
ต่อมาได้สมรสถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เป็นประเภทครอบครัวเขต ๑, ๒, ๓
(ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ
๓.๓.๓ ข้าราชการขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เนื่องจากความจาเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ
โดยที่ไม่ใช่เหตุของระยะทางจากทีพ่ ักอาศัยไกลจากสถานที่ทางาน บ้านพักอาศัย ทอ.มีสภาพคับแคบ มีผู้พักอาศัย
อยู่จานวนมากหรือไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยเป็นผู้พิจารณาแล้วเหมาะสม
๓.๔ เสนอรายชื่อข้าราชการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.(ตามบัญชีที่ ๔)
๓.๕ ส่งบั ญชีรายชื่อข้าราชการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ภายใน ๖ ก.พ.๖๓ โดยสามารถ
ปรับแก้บัญชี รายชื่อฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะบัญชีรายชื่อ ฯ ที่หน่วยเสนอมาเท่านั้น ในกรณี
อยู่ระหว่างการพิจารณา หากข้าราชการหมดความประสงค์ขอบ้านพักอาศัย ขอเปลี่ยน หรือสับเปลี่ยนบ้านพัก
อาศัย ทอ.แล้ว ขอให้รีบแจ้งฝ่ายเลขานุการโดยทันที
จึงเสนอมาเพื่อดาเนินการให้ต่อไป
พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์
ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ

หน่วย....................................
บัญชีที่ ๑
รายชื่อข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยเร่งด่วน และมีความประสงค์เข้าพักอาศัย
(ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑.๒.๑ - ๒๑.๒.๕)
๑.๑ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑, ๒ และ ๓ (ท่าดินแดง) ชนิดเรือนแถว ประเภทครอบครัว
เหตุผลความจาเป็น
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
และความเดือดร้อน
โทรศัพท์มือถือ
๑. น.ท.รักชาติ ยิ่งชีพ
ตามข้อ ๒๑.๒.๔
XX-XXXX-XXXX
ฯลฯ
๑.๒ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑, ๒, ๓ (ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ ชนิดแฟลต ประเภทครอบครัว
เหตุผลความจาเป็น
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
และความเดือดร้อน
โทรศัพท์มือถือ
๑. น.ท.รักชาติ ยิ่งชีพ
ตามข้อ ๒๑.๒.๔
XX-XXXX-XXXX
ฯลฯ
๑.๓ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๓ (ท่าดินแดง) ชนิดแฟลต ประเภทโสดชาย
เหตุผลความจาเป็น
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
และความเดือดร้อน
โทรศัพท์มือถือ
๑. น.ท.รักชาติ ยิ่งชีพ
ตามข้อ ๒๑.๒.๔
XX-XXXX-XXXX
ฯลฯ
หมายเหตุ ข้าราชการฯ บัญชีที่ ๑ ต้องแนบเอกสาร ผนวก ๕ ท้ายระเบียบฯ และหลักฐานประกอบเหตุผล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
บัญชีที่ ๒
รายชื่อข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยกรณีอื่น ๆ
(ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑.๒.๖ ซึ่งมีคะแนน
ประกอบการพิจารณาขอบ้านพักอาศัย ทอ.ไม่น้อยกว่า ๒๕ คะแนน)
๒.๑ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑ และ ๓ (ท่าดินแดง) ชนิดเรือนแถว สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภท
ครอบครัว (ร.)
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
คะแนนที่ได้
โทรศัพท์มือถือ
๑.
๒.
๓.
๒.๒ บ้านพักอาศัย …

-๒๒.๒ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑, ๒ และ ๓ (ท่าดินแดง) ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร ประเภท
ครอบครัว (ฟส.)
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
คะแนนที่ได้
โทรศัพท์มือถือ
๑.
๒.
๓.
๒.๓ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๓ (ท่าดินแดง) ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรชาย ประเภทโสด
(ฟส.โสด)
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
คะแนนที่ได้
โทรศัพท์มือถือ
๑.
๒.
๓.
๒.๔ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๒ (ท่าดินแดง) ชนิดเรือนแถว สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประเภท
ครอบครัว (ป.)
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
คะแนนที่ได้
โทรศัพท์มือถือ
๑.
๒.
๓.
๒.๕ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑ (ท่าดินแดง) ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประเภท
ครอบครัว (ฟป.)
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
คะแนนที่ได้
โทรศัพท์มือถือ
๑.
๒.
๓.
๒.๖ บ้านพักอาศัย ...

-๓๒.๖ บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๓ (ท่าดินแดง) ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรชาย
ประเภทโสด (ฟป.โสด)
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
คะแนนที่ได้
โทรศัพท์มือถือ
๑.
๒.
๓.
๒.๗ บ้านพักอาศัย ทอ.เขตบางซื่อ ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว
(ฟส.๒๓ ชั้น)
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
คะแนนที่ได้
โทรศัพท์มือถือ
๑.
๒.
๓.
๒.๘ บ้านพักอาศัย ทอ.เขตบางซื่อ ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว
(ฟป.๑๓ ชั้น)
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
คะแนนที่ได้
โทรศัพท์มือถือ
๑.
๒.
๓.
หมายเหตุ ข้าราชการฯ บัญชีที่ ๒ ต้องแนบเอกสารผนวก ๔ และผนวก ๕ ท้ายระเบียบฯ และหลักฐาน
ประกอบเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
บัญชีที่ ๓
รายชื่อข้าราชการที่ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.
๓.๑ ข้าราชการทีไ่ ด้รับการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑ และ
๓ (ท่าดินแดง) ชนิดเรือนแถว สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ร.)
บ้านพักอาศัยที่มีความ
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ประสงค์เข้าพักอาศัย
เรือนแถว เขต ๑ และ
XX-XXXX-XXXX
๑. ร.ต.ครองรัก ใจยืนยง
เขต ๓ (ท่าดินแดง)
ฯลฯ
๓.๒ ข้าราชการ...

-๔๓.๒ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑,
๒, ๓ (ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ฟส.)
บ้านพักอาศัยที่มีความ
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ประสงค์เข้าพักอาศัย
แฟลต เขต ๑, เขต ๒ และ
XX-XXXX-XXXX
๑. ร.ต.ครองรัก ใจยืนยง
เขต ๓ (ท่าดินแดง)
ฯลฯ
๓.๓ ข้าราชการที่ได้รั บการบรรจุ เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภทโสด ต่อมาได้สมรสถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้อ งการเปลี่ ย นบ้ า นพัก อาศั ย ทอ.เป็ น บ้า นพัก อาศั ย ทอ.เขต ๑ และ ๓ (ท่ าดิ น แดง)
ชนิดเรือนแถว สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ร.)
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
๑. น.ต.ทหารฟ้า นภา
XX-XXXX-XXXX
ฯลฯ
๓.๔ ข้าราชการที่ได้รั บการบรรจุ เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภทโสด ต่ อมาได้สมรสถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เป็นบ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑, ๒, ๓ (ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ
ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ฟส.)
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
๑. น.ต.ทหารฟ้า นภา
XX-XXXX-XXXX
ฯลฯ
๓.๕ ข้าราชการที่ได้รั บการบรรจุ เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภทโสด ต่ อมาได้สมรสถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เป็นบ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๒ (ท่าดินแดง) ชนิดเรือนแถว สาหรับ
ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ป.)
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
๑. จ.อ.นักรบ ใจกล้า
XX-XXXX-XXXX
ฯลฯ
๓.๖ ข้าราชการ...

-๕๓.๖ ข้าราชการที่ได้รั บการบรรจุ เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภทโสด ต่ อมาได้สมรสถูกต้อง
ตามกฎหมาย และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เป็นบ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑ (ท่าดินแดง) และเขตบางซื่อ
ชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว (ฟป.)
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
๑. จ.อ.นักรบ ใจกล้า
XX-XXXX-XXXX
ฯลฯ
๓.๗ ข้าราชการขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.เนื่องจากความจาเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ
บ้านพักอาศัยที่มีความ
หมายเลข
ลาดับ
ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
สาเหตุ
ประสงค์เข้าพักอาศัย
โทรศัพท์มือถือ
๑. น.ท.รักชาติ ยิ่งชีพ
เรือนแถว ประเภท
มารดามีอายุมาก
XX-XXXX-XXXX
ครอบครัว
ไม่สะดวกในการขึ้น - ลง
อาคาร
ฯลฯ
หมายเหตุ ข้าราชการฯ บัญชีที่ ๓ ต้องแนบเอกสาร ผนวก ๖ ท้ายระเบียบฯ และหลักฐานประกอบเหตุผล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
บัญชีที่ ๔
รายชื่อข้าราชการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ทอ.
ลาดับ
๑.
๒.

ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล
น.ท.รักชาติ ยิ่งชีพ
น.อ.สาราญ งานสาเร็จ
ฯลฯ

สับเปลี่ยนกับ
น.อ.สาราญ งานสาเร็จ
น.ท.รักชาติ ยิ่งชีพ

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ
XX-XXXX-XXXX
XX-XXXX-XXXX

หมายเหตุ ข้าราชการฯ บัญชีที่ ๔ ต้องแนบเอกสาร ผนวก ๗ ท้ายระเบียบฯ และหลักฐานประกอบเหตุผล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ ข้าราชการฯ บัญชีที่ ๑ - ๔ ให้กรอกเอกสารตามที่กาหนดไว้ โดยสามารถ download ระเบียบ ทอ.
ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ที่ http://www.person.rtaf.mi.th/ กรณีกรอกเอกสารหรือข้อความใด
อันเป็นเท็จ และเป็นเหตุให้ ทอ.จัดที่พักอาศัยให้ จะดาเนินการตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ออกจากที่พักอาศัย ทอ.ทันที และให้ตัดสิทธิการขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.
ตลอดไปและดาเนินการตามแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการสังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร

