
ผนวก ๑ ประกอบระเบียบโรงเรียนการบินว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบ้านพักอาศัยโรงเรียนการบิน 

 ๑. วางแผน อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล และบริหารจัดการเกี่ยวกับการพักอาศัยใน

บ้านพักอาศัยของโรงเรียนการบิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ๒. พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยและออกจากบ้านพักอาศัย การโอนสิทธิการพัก

อาศัย การเปล่ียน การสับเปล่ียนบ้านพักอาศัย หรือการขอผ่อนผันการพักอาศัย โดยจัดล าดับการพักอาศัยของ

ข้าราชการตามความจ าเป็นและเดือดร้อน ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้พร้อมท่ีจะเข้าพักอาศัยได้ทันที เมื่อมี

บ้านพักอาศัยว่าง โดยให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ข้าราชการอย่างท่ัวถึง 

 ๓. พิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการพักอาศัย 

 ๔. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย

และก าหนดหลักเกณฑ์ปลีกย่อยเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย เพื่อให้บ้านพักอาศัยของโรงเรียนการบินและการพักอาศัย

ของข้าราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้ตามความเหมาะสม 

 ๕. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะเจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลเพื่อรับผิดชอบ ก ากับดูแลด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย ณ ท่ีต้ังโรงเรียนการบิน ตามท่ีโรงเรียนการบินมอบหมาย ได้ตามความจ าเป็นและ

ให้รายงานผลการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยโรงเรียนการบินทราบ ใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 ๖. ก าหนดระเบียบปลีกย่อยต่างๆ ขึ้นใช้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของระเบียบนี้ 

 ๗. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนการบิน 

ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานด้านการพักอาศัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 



 ผนวก ๒   ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
ทะเบียนผู้พักอาศัย 

 
เขต ……………………………. 
(   )  บ้านเด่ียว     (   )  ตึกแถว   (   ) เรือนแถว   หมายเลข ………………………..ห้องท่ี……………………. 
 

ล าดับ ยศ, ช่ือ, ช่ือสกุล สังกัด วัน เดือน ปีเกิด 

เข้าพักอาศัยตามหลักฐาน 

หมายเหตุ เข้าพักอาศัย 
วัน เดือน ป ี

ออกจาก 
บ้านพักอาศัย 
วัน เดือน ป ี

       

       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

 

(ลงช่ือ) ………………………….………….                          (ลงช่ือ) ..…………………………………… 
                  (เจ้าบ้าน)                                  (หัวหน้าบ้าน) 
   วันท่ี ….... เดือน ………. พ.ศ. …….                                              วันท่ี ……. เดือน ………. พ.ศ. ……. 
 
 

 
 



ผนวก ๓ ประกอบระเบียบโรงเรียนการบินว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑  

หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบรายละเอียดกรณีท่ีใช้สิทธิขอบ้านพักอาศัย 

 ๑. ผู้ไร้ท่ีพักอาศัยหรือพึ่งพิงอันเนื่องมาจากท่ีพักอาศัยเดิมประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอื่นๆ 
ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบดังนี้ 
  ๑.๑ มีหลักฐานตามทะเบียนบ้านและตามข้อเท็จจริงว่า ผู้ขอบ้านพักอาศัยได้พักอาศัยอยู่ใน
บ้านหรืออาคารท่ีประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอื่นอื่นๆ จริง 
  ๑.๒ ท่ีพักอาศัยเดิมท่ีประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอื่นๆ ต้องเป็นกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองของผู้ขอบ้านพักอาศัย หรือของบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของผู้ขอบ้านพักอาศัย 
  ๑.๓ ผู้ขอบ้านพักอาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอื่นใน
บริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 ๒. ผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากท่ีดินท่ีเช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนท่ีดินท่ีปลูกบ้านโดยอ านาจของ
กฎหมายต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบดังนี้ 
  ๒.๑ ผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากท่ีดินเช่าปลูกบ้าน 
   ๒.๑.๑ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเช่าท่ีดินของผู้อื่น เพื่อปลูกบ้านของตนเองและตนเอง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านท่ีปลูกนั้น 
   ๒.๑.๒ ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านบนที่ดินท่ีเช่าเกิน ๓ ปี ขึ้นไป 
   ๒.๑.๓ มีค าพิพากษาให้ขับไล่ให้ออกจากท่ีดินท่ีเช่าด้วยสาเหตุท่ีมิใช่เกิดจากการ
กระท าความผิดหรือจากความผิดของตนเอง เช่น ค้างช าระค่าเช่าท่ีดิน น าบ้านไปจ านองและถูกบังคับจ านอง 
เป็นต้น 
  ๒.๒ ผู้ถูกเวนคืนท่ีดินท่ีปลูกบ้านโดยอ านาจของกฎหมาย 
   ๒.๒.๑ ต้องมีพระราชบัญญัติเวนคืนท่ีดินและต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนด
แน่นอนแล้ว 
   ๒.๒.๒ ท่ีดินท่ีถูกเวนคืนต้องไม่เป็นท่ีดินบุกรุกและต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
   ๒.๒.๓ กรณีเป็นท่ีดินท่ีเช่าปลูกบ้าน ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
บ้านหลังนั้น 
   ๒.๒.๔ ผู้ขอบ้านพักอาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่ง
อื่นในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานท่ีปฏิบัติงาน 
   ๒.๒.๕ หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบออกหนังสือรับรองผู้ขอบ้านพักอาศัยเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบด้านท่ีพักอาศัยจากการด าเนินการของภาครัฐจริง 

 ๓. ผู้ท่ีพักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิการพัก
อาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระท าความผิดหรือลาออกจากราชการ ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ ดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน และข้อเท็จจริงว่าผู้ขอบ้านพักอาศัยได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัยดังกล่าวจริง 
  ๓.๒ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องปฏิบัติงานและมีสิทธิขอบ้านพักอาศัย ณ ท่ีต้ังส่วนราชการนั้น 
  ๓.๓ ผู้ขอบ้านพักอาศัยและเจ้าบ้านผู้หมดสิทธิการพักอาศัย ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอื่นในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานท่ีปฏิบัติงาน 
  ๓.๔ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากการหมดสิทธิการ
พักอาศัยของเจ้าบ้าน 



ผนวก ๔  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
ทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ประจ าบ้าน 

 
เขต ………………………..……..…. 
(   )  บ้านเด่ียว    (   )  ตึกแถว      (   )  เรือนแถว      หมายเลข …………..….…….….ห้องท่ี………….……….. 
 

หมวด รายการ ความเรียบร้อย จ านวน หมายเหตุ 
   ช ารุด เสียหาย  

สภาพบ้าน หลังคา     
 กันสาด     
 ฝา,ผนัง     
 หน้าต่าง     
 ประตู     
 ลูกบิดเครื่องพร้อมกลอน     
 บานพับ     
 สายยู     
 กุญแจ     
 ขอรับขอสับ     
 ลูกกรง     
 บันได     
 รางน้ าฝน     
พัสดุประจ าบ้าน สายไฟฟ้า     

 ขั้วไฟฟ้า     
 หลอดไฟฟ้า     
 มาตรวัดกระแสไฟฟ้า     
 มาตรวัดน้ าประปา     
 เครื่องดับเพลิง     
 เครื่องสุขภัณฑ์     
 ก๊อกน้ า     
 เตาหุงต้ม     
 อื่น ๆ     

 
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
 

 



- ๒ - 
 

    (ลงช่ือ) …………………………..…..………………. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
    (ลงช่ือ) ………..………………………..……………. น.การอาคาร ฝอค.ผชย.กรก.ฯ 
    (ลงช่ือ) ………..………………………..……………. หัวหน้าบ้าน 
    (ลงช่ือ) ……………………………....………………. เจ้าบ้านผู้ส่งมอบ 
    (ลงช่ือ) ………..………………………..……………. เจ้าบ้านผู้รับมอบ 
 
หมายเหตุ : เจ้าบ้านโปรดส ารวจสภาพบ้านพักอาศัยและพัสดุประจ าบ้านของท่านให้เรียบร้อย 
ก่อนลงช่ือรับมอบ หากพบข้อบกพร่องหรือส่ิงของขาดจ านวนไม่ครบถ้วนตามทะเบียน ขอได้แจ้ง 
หัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบทันที เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 

ค าอธิบาย 
 ๑. สภาพบ้านพักอาศัย หมายถึง ความเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยของตัวอาคารบ้านเรือน 
ในส่วนประกอบท่ีส าคัญ ๆ ดังกล่าวแล้ว 
 ๒. พัสดุประจ าบ้านพักอาศัย หมายถึง ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีทางราชการจัดไว้ประจ าบ้าน 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่ในบ้านพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผนวก ๕   ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
ซองเก็บเอกสารประจ าบ้าน 

 
เขต ……………………….………. 
       บ้านเด่ียว       ตึกแถว              เรือนแถว    หมายเลข ………….…..………..ห้องท่ี……………….….. 
 
 
ซองเก็บเอกสารประจ าบ้าน ประกอบด้วย 
 ผนวก ๒ (ทะเบียนผู้พักอาศัย) 
 ผนวก ๓ (ทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ประจ าบ้าน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ผนวก ๖ ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุผู้มีสิทธิเข้าบ้านพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
 

ล าดับ รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๑ ๒ ๓ 

๑ การปฏิบัติราชการปกติประจ าวัน ก่อนหลังเวลาราชการ วันหยุดราชการ 
ก่อนหลังเวลา 
และวันหยุด 

   

๒ ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าท่ี 
ราชการ 

พาหนะตนเอง - รถยนต์โดยสาร    

๓ ระยะทางจากท่ีพักถึงที่ท างาน ๑-๕๐ กม. ๕๑-๗๕ กม. ๗๕ กม.ข้ึนไป    

๔ 
บรรจุเข้ารับราชการต่างจงัหวัดแล้วย้ายมารับ 
ราชการที่ รร.การบิน ได้กี่ปี 

ย้ายมา ๑-๓ ปี ย้ายมา ๔-๕ ปี ย้ายมา ๕ ปี ข้ึนไป 
   

๕ ผู้ขอมีรายได้ ๒ หมื่นบาทข้ึนไป ๑-๒ หมื่นบาท ต่ ากว่า ๑ หมื่นบาท    

๖ สามีและภรรยามีรายได้รวม ๓ หมื่นบาทข้ึนไป ๒-๓ หมื่นบาท ต่ ากว่า ๒ หมื่นบาท    
๗ บุตรอยู่ระหว่างศึกษา ๑ คน ๒ คน ๓ คน ข้ึนไป    

๘ จ านวนบุตร ๑ คน ๒ คน ๓ คน ข้ึนไป    

๙ สุขภาพบุตร (พิการ/ทุพพลภาพ) ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 
ช่วยเหลือตัวเอง

ไม่ได้ 
   

๑๐ ลักษณะการพักอาศัย (พักอยู่กับใคร) บิดามารดา/คู่สมรส ญาติ/เพ่ือน/คนรู้จัก เช่า    

๑๑ 
พักบ้าน ประทวนโสด สมรสแล้วขอเปลี่ยนบ้าน 
(ครอบครัว) ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ข้ึนไป 

   

๑๒ 
บิดามารดาท่ีอยู่ในความอุปการะ  
(พิการ/ทุพพลภาพ) 

ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 
ช่วยเหลือตัวเอง

ไม่ได้ 
   

๑๓ กรณีสมรสแล้ว - แยกกันอยู่ อยู่ด้วยกัน    

๑๔ สามีหรือภรรยา - ทอ.๑คน ทอ.๒คน    

๑๕ สามีหรือภรรยา (พิการ/ทุพพลภาพ) ช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 
ช่วยเหลือตัวเอง

ไม่ได้ 
   

๑๒ อายุราชการ ๑-๕ ปี ๖-๑๐ ป ี ๑๐ ปี ข้ึนไป    

 รวมคะแนนที่ได้    
รวมคะแนนทั้งสิ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) 
           (.น.ท............................................) 
                 หน.สนง.บ้านพักอาศัย 
              ............/................./..............            



ผนวก ๗   ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
แบบรายงานขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 

 

       สถานท่ี …………………………………………. 

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

เรื่อง    ขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย รร.การบิน  

เรียน    ผู้ปกครองการพักอาศัย 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ......................................................................................................................................................... 

 ๑. กระผม, ดิฉัน …………...………………………………….…….หมายเลขประจ าตัว…….………….……….... 
ต าแหน่ง ………………………………………….………..……..……สังกัด…………………….…………. โทร…………………………..… 
มีรายได้เดือนละ ………….........................ค าส่ังบรรจุให้เข้ารับราชการครั้งแรกท่ี .....…………….………………………..…
ตามค าส่ัง……………………………………………………………………………..อายุราชการปัจจุบัน (นับต้ังแต่วันบรรจุเข้ารับ
ราชการครั้งแรก)  ……...… ปี  (  )  ไม่มีสิทธิ  (  )  มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านเดือนละ …………………..………...… 

 ๒. ขณะนี้ กระผม, ดิฉัน อยู่บ้านเลขท่ี ………..…..………. ซอย ……………………………………….………. 
ถนน ………………………………… ต าบล/แขวง ……………………….…………… อ าเภอ/เขต …………………………..………… 
จังหวัด ……………………….…………… ซึ่งเป็นบ้านของ ……………..……………………….……………….. เสียค่าเช่าเดือนละ 
………………………………..………บาท 

 ๓. กระผม, ดิฉัน  (  ) เป็นโสด  (  ) สมรสแล้ว  (  ) คู่สมรสอยู่ร่วมกัน  (  ) แยกกันอยู่  (  ) หย่า 
มีบุคคลในครอบครัวและผู้อาศัย จ านวน ………..… คน คือ 
  ๓.๑ ……………………………………………………..………..………………อายุ ……………………. ปี 
มีความสัมพันธ์เป็น …………….………….. อาชีพ …………………………….…………………. รายได้ …………..……………… 
  ๓.๒ ……………………..………………………………………..………………อายุ ……………….……. ปี 
มีความสัมพันธ์เป็น ……….……………….. อาชีพ ……………………………………….………. รายได้ …………..…..………… 
  ๓.๓ ……………..…………………………………………………………………อายุ …………….……… ปี 
มีความสัมพันธ์เป็น ………………….…….. อาชีพ ……………………………………..…………. รายได้ …………....……..…… 
  ๓.๔ ………………………………..…………………………..…………..........อายุ ………….………… ปี 
มีความสัมพันธ์เป็น ………….…………….. อาชีพ ……………………………………..…………. รายได้ ………….……………… 

 ๔. กระผม, ดิฉัน และคู่สมรส   (  ) มี   (  ) ไม่มี  บ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในบ้าน
หรืออาคารแห่งอื่นในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 ๕. คู่สมรสของกระผม, ดิฉัน   (  ) เป็นเจ้าบ้าน    (  ) ไม่เป็นเจ้าบ้านในบ้านพักอาศัย หากเป็น 
เจ้าบ้านได้รับการบรรจุตามค าส่ัง กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ………..……/……..….… ลง ……………………… ประเภท 
…………………………………เขต ………………………… 

๖.  กระผม… 
 
 



 - ๒ - 
 

 ๖. กระผม, ดิฉัน หรือคู่สมรส  (  ) เคย  (  ) ไม่เคย ได้รับการสงเคราะห์ให้พักอาศัยในบ้านพัก
อาศัย  หากเคยพักอาศัย ออกจากบ้านพักอาศัยเนื่องจาก …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………….………………………
………....................................................................................................................................................................…. 

 ๗. กระผม, ดิฉัน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก …………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ประเภท …………………..…..……… เขต ……………….……..…………………………… 
หากจัดให้พักอาศัยประเภทและเขตอื่นซึ่งไม่ตรงกบัท่ีขอ กระผม, ดิฉัน   (  ) ยินดีรับ   (  ) สละสิทธิ 

 ๘. กระผม, ดิฉัน ขอรับรองว่า ข้อความท่ีกล่าวในรายงานท้ังหมดเป็นความจริง หากข้อความใด
เป็นเท็จ และข้อความนั้นเป็นข้อมูลประการหนึ่งท่ีท าให้หรือจะเป็นเหตุให้ทางราชการจัดท่ีพักอาศัยให้ กระผม , 
ดิฉัน ยินยอมออกจากท่ีพักอาศัยโรงเรียนการบินทันที และหรือตัดสิทธิการขอเข้าพักอาศัยตลอดไป และกระผม, 
ดิฉัน จะปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนการบิน วา่ด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องทุก
ประการ 
 
         ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 

                         (ลงช่ือ) ………………………………….……..………………… 
 
 ได้ตรวจสอบหลักฐานตามอ้างแล้ว 
 

                    (ลงช่ือ)  ……………..……………………..………………….. 
                                                                    (…………..…..……………………………) 
                     นายทหารก าลังพล 
                                   …………./…….……/…………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 
   ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………………….… 
                                                            
                                                           (ลงช่ือ)  .........……………..….…………………….… 
                                                                      (……………..…..……………..……………) 
                            (ต าแหน่ง) ……..……………..……………………………… 
                                                                          ……..…../…….………/…………… 

 
 

 หมายเหตุ  การรายงานขอเข้าพักอาศัยให้ผู้ขอเข้าพักอาศัยรายงานผู้บังบัญชาตามล าดับช้ัน ให้หัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณาด าเนินการคัดเลือกผู้ท่ีสมควรเข้าพักอาศัยตามล าดับความจ าเป็นและความเดือดร้อน 
เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัยโรงเรียนการบิน เพื่อพิจารณาและให้แนบหลักฐาน ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  ส าเนาทะเบียนบ้าน-ส าเนาทะเบียนสมรส 
 ๒.  ส าเนาสัญญาเช่า 
 ๓.  หลักฐานแสดงการประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัยอื่น ๆ ตามผนวก ๓ ข้อ ๑ 
 ๔.  หลักฐานแสดงการถูกขับไล่ หรือถูกเวนคืน ตามผนวก ๓ ข้อ ๒ 
 ๕.  หลักฐานอื่น ๆ 
 
ส าหรับข้อ ๑  ต้องส่งทุกรายส่วนหลักฐานอื่น ๆ ให้ส่งมาเป็นหลักฐานประกอบเหตุผลตามกรณีท่ีขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๔ - 
 

เขียนแผนท่ีท่ีพักอาศัยปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยายการเดินทางของตัวท่าน, ภรรยา (ท่ีท างานนอกบ้าน และบุตรจากบ้านไปท างาน หรือไปโรงเรียน) 
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……
………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..
……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………………
……..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..…………
…………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……
………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………
..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..………………
……..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..…………
…………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



ผนวก ๘ ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
แบบรายงานการขอเปล่ียนบ้านพักอาศัย 

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ………………………………………………………………………………………………………….…..………..………… 
ที่  กห……………………………………….…………………………วันที่……………….เดือน…………………….พ.ศ………..……… 
เรื่อง  ขอเปล่ียนบ้านพักอาศัย 

เรียน  ผู้ปกครองการพักอาศัย 

 กระผม, ดิฉัน……………………….....................................หมายเลขประจ าตัว……………………………..…..
ต าแหน่ง……………………………..……..........สังกัด……………….….โทร………………………รับเงินเดือน….………...…….บาท 
มีผู้ท่ีอาศัยในครอบครัว…..……….…….……คน ปัจจุบันพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของทางราชการ ประเภท  
(  ) บ้านเด่ียว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว  (  ) เรือนแถว เขต………………บ้านพัก………........…..……..ห้องท่ี……….......        
พักอาศัยมานาน…….….........ปี มีความประสงค์ขอเปล่ียนบ้านพักอาศัยเป็น   (  ) บ้านเด่ียว   (  ) แฟลต    
(  ) ตึกแถว   (  ) เรือนแถว  เขต...............................บา้นพัก...........................................หอ้งท่ี.................. 
 สาเหตุท่ีขอเปล่ียนบ้านคือ 
 ๑. ……………………………………………………………..…………………………..………………………………………… 
 ๒. ……………………………………………………………………………..………………………..…………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………….……………..…….………………………………… 
 ๔. …………………………………………………………………………..…………………………………..…………………… 
 ๕. …………………………………………………………………………..…………………..…………………………………… 
 ๖. อื่น ๆ (ถ้ามี ให้เพิ่มเติมไว้ท้ายรายงาน) 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                (ลงช่ือ)……………………………….…………………………… 
                          ต าแหน่ง……………………….…...………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๙ ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
แบบรายงานการขอสับเปล่ียนบ้านพักอาศัย 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ...………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
ที่  กห…………………………………………………………………วันที่………..…….เดือน………….……………...พ.ศ…….………. 
เรื่อง  ขอสับเปล่ียนบ้านพักอาศัย 

เรียน  ผู้ปกครองการพักอาศัย 

 กระผม,ดิฉัน…………………………………….……………..…………หมายเลขประจ าตัว…………….………………
ต าแหน่ง……………………..……………………………………………………....……….สังกัด…………………………………..…………… 

รับเงินเดือน………………………………….บาท มีผู้ท่ีอาศัยในครอบครัว…………………คน ปัจจุบันพักอาศัยบ้านพักของ
ทางราชการ ประเภท  (  ) บ้านเด่ียว   (  ) แฟลต   (   )  ตึกแถว   (  ) เรือนแถว เขต……………………………………
หมายเลข……………………………ห้องท่ี………………….พักอาศัยมานาน……………….ปี มีความประสงค์ขอสับเปล่ียน
บ้านพักอาศัยเป็น     (  ) บ้านเด่ียว     (  ) แฟลต     (   ) ตึกแถว     (  ) เรือนแถวเขต………………………..………
หมายเลข…………….…………………………..ห้องท่ี………………. 
ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ……………………………………….…………………หมายเลขประจ าตัว……………………………………
ต าแหน่ง………………….…………………………………………………………….………สังกัด……………….………………พักอาศัยมา
นาน……………………ปี และเจ้าตัวเป็นผู้ยินยอมให้สับเปล่ียน   
               สาเหตุท่ีขอสับเปล่ียนบ้านคือ 
 ๑. ………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 ๒. …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 ๔. …………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ๕. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 ๖. อื่น ๆ (ถ้ามี ให้เพิ่มเติมไว้ท้ายรายงาน) 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๗. กระผม, ดิฉัน ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นท้ังหมดเป็นความจริง ผู้ยินยอมให้เปล่ียนตาม 
ท่ีอ้างไว้ข้างต้นเป็นผู้ยินยอมให้เปล่ียนจริงและได้จัดท าเอกสารเสนอผ่านต้นสังกัดของตนแล้ว หากข้อความใด
เป็นเท็จและข้อความนั้นเป็นข้อมูลประการหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ทางราชการอนุญาตให้เปล่ียนบ้านพักอาศัยได้  
โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการแล้ว กระผม, ดิฉันยินยอมออกจากบ้านพักอาศัยทันที และ/หรือตัด
สิทธิการอาศัยตลอดไป 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

          (ลงช่ือ)………………………………………….…………… 
                  ต าแหน่ง………………….…………………..……………… 
 



- ๒ - 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             (ลงช่ือ)……………………………..…………………. 
             (……………………………………)  
            ต าแหน่ง…………………….………………………. 
                 …………./…………/……….. 
 
  หมายเหตุ  การรายงานขอสับเปล่ียนบ้านพักอาศัยให้ผู้มีความประสงค์ขอเปล่ียนกับผู้ยินยอมให้เปล่ียน 
ท้ัง ๒ ฝ่าย รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัย 
ของหน่วยนั้น ๆ พิจารณาเหตุผลความจ าเป็น และความเดือดร้อน เสนอ คณก .บ้านพักอาศัย รร.การบิน  
พร้อมแนบหลักฐานกรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเช่ือถือได้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ๑๐   ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  วา่ด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัย 

 
 ขอรับรองว่า โรงเรียนการบนิ  อนุญาตให้ผู้มีช่ือในบัญชีนี้เข้าพักอาศัย หรือออกจากการพักอาศัย
บ้านเลขท่ี ………………….หมู ่……….. แขวง ………………..……… เขต ……..……………..…….. จังหวัด …………………. 
(  ) บ้านเด่ียว    (  ) ตึกแถว  (  ) เรือนแถว   หมายเลข …………..…. ห้อง …………………. เขต …………….…....... 
โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 
 
 ๑. ใบแจ้งการย้ายออก (ทร.๖ ตอนท่ี ๑) ลง …………………………………… 
 ๒. สูติบัตร (ทร.๑ ตอนท่ี ๑) ลง ……………………………….…………………… 
 ๓. มรณบัตร (ทร.๔ ตอนท่ี ๑) ลง ………………………………………….……… 
 ๔. ……………………………………………………………………………………….…….. 
 
ล าดับ ยศ, ช่ือ, ช่ือสกุล สังกัด วัน เดือน ปีเกิด เกี่ยวข้อง 

     
     
     
     
     

 
    (ลงช่ือ) ………………………………….…….. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
               (…………………………..……) 
                วันท่ี ……… เดือน ……………….. พ.ศ. …….... 
ค าแนะน า 
 ๑. ใบแจ้งการย้ายออก (ทร.๖ ตอนท่ี ๑), สูติบัตร (ทร.๑ ตอนท่ี ๑) และมรณะบัตร  
(ทร.๔ ตอนท่ี ๑) เป็นหลักฐานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
 ๒. หัวหน้าบ้านเก็บหลักฐานนี้ไว้เป็นทะเบียนผู้อยู่ในบ้าน 
 ๓. เจ้าบ้านต้องขอ “บัตรแสดงตัว” หรือ “บัตรยานพาหนะ” ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วย
การผ่านเข้า-ออกบริเวณท่ีต้ังส่วนราชการและท่ีพักอาศัยกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้อยู่
ในบ้านซึ่งพักอาศัยเกิน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ๑๑   ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  วา่ด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อตกลงการเข้าพักอาศัยบ้านพักอาศัย รร.การบิน  

 
 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………หมายเลขประจ าตัว……..…………………………
ต าแหน่ง …………...………………………………………………….. สังกัด ……………………………………………………………..…….. 
ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) บ้านเด่ียว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว  (  ) เรือนแถว หมายเลข ……………. ห้อง …………. 
เขต …….………………………ขอให้ข้อตกลงไว้ต่อ รร.การบิน   
โดยผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้แทน ดังต่อไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในระเบียบ  รร.การบิน ว่าด้วยการพักอาศัย 
พ.ศ.๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยตลอดแล้ว รับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยจริง โดยไม่ให้ผู้อื่นเข้าพักอาศัยแทน หรือเข้าท าประโยชน์อื่นใด 
และข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท าข้อตกลงนี้ 
 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะน าบุคคลในครอบครัวตามรายงานขอเข้าพักอาศัยมาอยู่ด้วยจริงเป็นประจ า 
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท าข้อตกลงนี้ 
 ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายินยอมหมดสิทธิในการเป็นเจ้าบ้านและการขอบ้านพักอาศัย เมื่อฝ่าฝืนข้อตกลง
ฉบับนี้หรือปฏิบัติผิดระเบียบ รร.การบิน ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เจ้าบ้านและผู้ปกครองการพักอาศัย
เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

    (ลงลายมือช่ือ) …………………………………..…….….. เจ้าบ้าน 
    (ลงลายมือช่ือ) ……………………………………….…….. ผู้ปกครองการพักอาศัย 
    (ลงลายมือช่ือ) ………………………………….………….. พยาน 
    (ลงลายมือช่ือ) ……………………………….…………….. พยาน 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..….…….. ต าแหน่ง ………………………………………..……………... 
เป็นผู้บังคับบัญชาของ …………………………….………………… เจ้าบ้านผู้ท าข้อตกลงข้างต้น ขอรับรองว่าจะเอาใจใส่
ควบคุมดูแล …………………………………………………. เจ้าบ้าน ให้ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพัก
อาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ และข้อตกลงข้างต้นทุกประการ หาก ……………………………….…………..… เจ้าบ้านปฏิบัติฝ่าฝืน
ระเบียบและข้อตกลงท่ีกล่าว ข้าพเจ้าจะลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามข้อตกลงทุกประการ 
     (ลงช่ือ) ………………………………………………… 
                   ( …………………………….……….. ) 
     วันท่ี ……….. เดือน ………….……. พ.ศ……….…. 
 
 

 
 



ผนวก ๑๒  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยช่ัวคราว 

 
 ทางราชการอนุญาตให้ ………………………………………………………………………………………………………... 
กับบุคคลอีก ……………….……… คน เข้าพักอาศัยในบ้าน (   ) บ้านเด่ียว (   ) แฟลต (   ) ตึกแถว  (   ) เรือนแถว        
เขต…….……….หมายเลข ……..…….…ห้องท่ี………….…..ตามหลักฐาน ………………………….…………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แต่เจ้าบ้านยังมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ทางราชการยอมให้เข้าพักอาศัยได้
เป็นการช่ัวคราวได้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันระบุในใบแจ้งการเข้าพักอาศัยช่ัวคราวนี้ 
  
     (ลงช่ือ) …………………………………..…………… 
                     ผู้ปกครองการพักอาศัย 
                วันท่ี …….. เดือน………..……. พ.ศ. …….…… 
 
หมายเหตุ 
 ๑. เจ้าบ้านต้องรีบไปด าเนินการขอใบแจ้งย้ายออก (ทร.๖ ตอนท่ี ๑) หรือสูติบัตร (ทร.๑ ตอนท่ี ๑) 
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  แล้วน าไปยื่นต่อ ผกพ.บก.รร.การบิน ภายใน ๑๕ วัน เพื่อขอรับ
หลักฐานการเข้าพักอาศัย 
 ๒. น าใบแจ้งการเข้าพักอาศัยช่ัวคราวนี้ไปยื่นต่อหัวหน้าบ้าน 
 ๓. เจ้าบ้านต้องรีบเร่งปฏิบัติตามข้อ ๑ 
 ๔. หากพ้นก าหนดตามความในข้อ ๑ เจ้าบ้านยังมิได้ด าเนินการประการใด จะถือว่าเจ้าบ้าน 
สละสิทธิบ้านหลังนี้ ทางราชการจะได้ส่ังบรรจุผู้อื่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผนวก ๑๓  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
แบบรายงานขอให้บุคคลเข้าพักอาศัยเพิ่มเติม 

 

ส่วนราชการ.....……………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
ท่ี  กห…………………………………………………………………………วันท่ี……….เดือน…………………….……….พ.ศ……………. 
เรื่อง    ขอให้บุคคลเข้าพักอาศัยเพิ่มเติม 

เรียน   หัวหน้าบา้น 

 กระผม, ดิฉัน …………………………………………………หมายเลขประจ าตัว ……………………………………… 
สังกัด ………………………………………………………………………………………………  
เข้าพักอาศัยตามค าส่ัง ทอ. ……………………………………………………………. ลงวันท่ี ………………………………….………. 
(  ) บ้านเด่ียว   (  ) ตึกแถว  (  ) เรือนแถว  เขต………….…….หมายเลข ………….………. ห้องท่ี….…...................….  
มีความประสงค์ขออนุญาตให้บุคคลตามรายช่ือต่อไปนี้เข้าพักอาศัยเพิ่มเติม คือ 
 

ล าดับ ยศ, ช่ือ, ช่ือสกุล วัน เดือน ปีเกิด เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 กระผม, ดิฉัน ขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริง และจะก ากับดูแลให้ผู้พักอาศัย
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนการบิน ว่าด้วยการพักอาศัย ทุกประการ 
 

   (ลงช่ือ) ………………………..…………………. เจ้าบ้าน 
 

 
 



 
- ๒ - 

 
ความเห็นหัวหน้าบ้าน 

 
เรียน    หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

    (ลงช่ือ) ………..……………………………………………… 
                             หัวหน้าบ้าน    
             ……..…./………………../……….…. 
 
เรียน    ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    (ลงช่ือ) ………..……………………………………………… 
                    หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย       
             …..…./……………./…………. 
 
เรียน    ผู้ปกครองการพักอาศัย 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    (ลงช่ือ) ………..………………………………………… 
                  ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย       
         ……..…./………………../………. 
 

ความเห็นผู้ปกครองการพักอาศัย 
 

 …………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     
                                                     (ลงช่ือ) ………..………………………………………… 
                           ผู้ปกครองการพักอาศัย       
         ……..…./………………../………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๑๔  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยช่ัวคราวส าหรับผู้มาเย่ียม 

 
 ทางราชการอนุญาตให้  
 ๑. …………………………………………………อายุ……………………ปี…………….... 
 ๒. …………………………………………………อายุ……………………ปี…………….... 
 ๓. …………………………………………………อายุ……………………ปี…………….... 
เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย     (   ) บ้านเด่ียว       (   ) ตึกแถว     (   ) เรือนแถว    
เขต……………..……..หมายเลข…………… ห้อง……..…….…………. ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ…………………………………
สังกัด…………………………………………………………..……โดยเข้าพักอาศัยได้เป็นการช่ัวคราวไม่เกิน ๑๕ วัน นับต้ังแต่
วันท่ี………………………….ถึงวันท่ี……………………..และให้ใช้แทนบัตรแสดงตัวผ่านเข้า-ออกในเขตบ้านพักอาศัยได้ 
 
      (ลงช่ือ) ………………………………….…. 
                 (……………………………..) 
           ผู้ปกครองการพักอาศัย 
                วันท่ี …….. เดือน  …….…….…. พ.ศ. …….……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ๑๕ ประกอบระเบียบโรงเรียนการบนิ  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
หนังสือให้ความยินยอมยกโรงเก็บรถยนต์ท่ีสร้างขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 

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

 ข้าพเจ้า ………………………………………………………หมายเลขประจ าตัว………………………………………… 
สังกัด …………………………………………………………..พักอาศัยอยู่ เขต………..……..…หมายเลข……….……………..……...   
ห้องท่ี……………………………………หลักฐานการเข้าพักอาศัยตามค าส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี …………….……. ลง 
………………………………….……… 

 ตามอนุมัติผู้ปกครองการพักอาศัย เมื่อ ................................................... ท้ายหนังสือ สนง.บ้านพัก 
อาศัย รร.การบิน  ท่ี................../ ................................. ลง ........................................................  ให้ข้าพเจ้าสร้าง 
โรงเก็บรถยนต์ตามแบบโรงเก็บรถยนต์ของทางราชการในบริเวณบ้านพักอาศัย ตรงสถานท่ีท่ีได้ตกลงกับ
ผู้ปกครองการพักอาศัย หรือผู้แทนนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้จัดสร้างขึ้นแล้ว หากข้าพเจ้าย้ายไปอยู่บ้านพักอาศัยอื่นหรือ
ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยของทางราชการ ข้าพเจ้าจะรื้อถอนโรงเก็บรถยนต์ท่ีสร้างไว้ออกไปภายใน  
๔๕ วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับทราบค าส่ัง หากไม่รื้อถอนออกไปภายในเวลาท่ีก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมยกโรงเก็บ
รถยนต์ให้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือหากทางราชการมีความจ าเป็นจะใช้สถานท่ีบริเวณท่ีข้าพเจ้าได้สร้าง
โรงเก็บรถยนต์ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมจะรื้อถอนโรงเก็บรถยนต์ภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนด โดย 
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อทางราชการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานในหนังสือฉบับนี้  

 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นไว้ ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกันเก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ที ่
ผู้ปกครองการพักอาศัย ๑ ฉบับ 
 

     (ลงลายมือช่ือ) …………….………..…………… ผู้แสดงเจตนา 

     (ลงลายมือช่ือ) …………………………………… ผู้ปกครองการพักอาศัย 

     (ลงลายมือช่ือ) …………………………………… พยาน 

               ( .................................... ) 

     (ลงลายมือช่ือ) …………………….……………… พยาน 

                    ( ................................... ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผนวก ๑๖ ประกอบระเบียบโรงเรียนการบนิ  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
เขตการพักอาศัย ณ โรงเรียนการบิน 

 
  โรงเรียนการบิน  แบ่งเขตการรับผิดชอบการปกครองการพักอาศัย ณ ท่ีต้ังโรงเรียนการบิน  
เป็น ๑๐ เขต ดังนี้ 
 เขต ๑ หมู่บ้านจันทนา 
 เขต ๒ หมู่บ้านนิยมไทย 
 เขต ๓ หมูบ่้านคัมภีรญาณนนท์ 
 เขต ๔ หมูบ่้านฉายศิริ 
 เขต ๕ หมูบ่้านด ารงรัตน์ 
 เขต ๖ หมูบ่้านปุณณะกิตติ 
 เขต ๗ หมูบ่้านสุคนธทรัพย์ 
 เขต ๘ หมูบ่้านโชติชนาภิบาล 
 เขต ๙ หมูบ่้านประจวบเหมาะ 
 เขต ๑๐ หมูบ่้านลีลาลัย 
   

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ๑๗  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจ าบ้านพักอาศัย 
 
 

แผ่นป้ายประจ าบ้านพักอาศัย 
 - ขนาดกว้าง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร พื้นสีน้ าเงิน 
 - ตัวอักษรสูง ๑๐ เซนติเมตร และตัวเลขสูง ๘ เซนติเมตร สีขาว 
 

 พ.๑๐๐๙  น.๒๐๐๗  ร.๑๒๔๙  ป.๒๑๙๗  
 
 
แผ่นป้ายช่ือเจ้าบ้านและหน้าท่ี 
 - ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้ าเงิน 
 - ตัวอักษรแบบขนาดพองาม สีขาว 
 

 ร.อ.ดี  พองาม  หัวหน้าบ้าน  ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ๑๘  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขนาดธงชาติและคันธง 
 

 
ธงชาติ  ม ี๒ ขนาด ดังนี ้

- ยาว ๑.๕๐ เมตร กว้าง ๑ เมตร ส าหรับบ้านเด่ียว 
- ยาว ๐.๙๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ส าหรับตึกแถวหรือเรือนแถว 

 
คันธง 

- ยาว ๓ เมตร ส าหรับบ้านเด่ียว 
- ยาว ๑.๘๐ เมตร ส าหรับตึกแถวหรือเรือนแถว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ๑๙  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

แบบรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ร้อย ทสห.รร.การบิน (โทร.๓–๗๖๕๒) 
ท่ี   ................./ ……………                  วันท่ี…………….เดือน……………….พ.ศ…….......... 
เรื่อง    ขอส่งรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย รร.การบิน  ประจ าเดือน.................. 

เสนอ   คณก.บ้านพักอาศัย รร.การบิน  

                ร้อย ทสห.รร.การบิน ขอส่งรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย รายละเอียดตามท่ีแนบ ดังนี้ 
 

  จ านวน  

ล าดับ ประเภทบ้านพักอาศัย ยอดจริง ว่าง หมายเหตุ 

   บรรจุได้ รอซ่อม  

๑. เขต ๑ (หมู่บ้านจันทนา)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

๒. เขต ๒ (หมู่บ้านนิยมไทย)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

๓. เขต ๓ (หมู่บ้านคัมภีรญาณนนท์)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

๔. เขต ๔ (หมู่บ้านฉายศิริ)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

๕. เขต ๕ (หมู่บ้านด ารงรัตน์)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

๖. เขต ๖ (หมู่บ้านปุณณะกิตติ)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

๗. เขต ๗ (หมู่บ้านสุคนธทรัพย์)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     
 
 
 



 
- ๒ - 

 
  จ านวน  

ล าดับ ประเภทบ้านพักอาศัย ยอดจริง ว่าง หมายเหตุ 

   บรรจุได้ รอซ่อม  
๘. เขต ๘ (หมู่บ้านโชติชนาภิบาล)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

๙. เขต ๙ (หมู่บ้านประจวบเหมาะ)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

๑๐. เขต ๑๐ (หมู่บ้านลีลาลัย)     

 -บ้านเด่ียว     

 -เรือนแถว     

      

      

      

 

 จึงเสนอมาเพื่อทราบ 

  
       (ลงช่ือ)............................................. 
    (ต าแหน่ง)............................................      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ผนวก ๒๐  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

หนังสือแจ้งการตรวจค้นบ้านพักอาศัย 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ......................................................(โทร. ……………..………) 
ท่ี...........................................  วันท่ี…………….เดือน……………….พ.ศ…….......... 
เรื่อง   ขอตรวจค้นบ้านพักอาศัย 

เสนอ   เจ้าบ้าน 

                 อาศัยอ านาจตามระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๔๓ ด้วยปรากฏ
ว่า……………………………………………………..........................สังกัด……………..………………..………พักอาศัยในบ้านพัก
เลขท่ี…………….........ต าบล……………………อ าเภอ………………………. จังหวัด……….………………..ซึ่งเป็นบ้านพักของ 
ทางราชการ คือ      (  )    บ้านเด่ียว         (  )    แฟลต          (  )    ตึกแถว        (  )    เรือนแถว    
เขต …..…..…หมายเลข…………..……ห้องท่ี…………ตามหลักฐาน………………..……………………………….………………… 
มีเหตุอันสมควรสงสัย ว่าท่านให้ท่ีพักหลบซ่อนบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด หรือมีส่ิงของผิดกฎหมาย 
อยู่ในความครอบครอง หรือส่ิงของท่ีได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือส่ิงของ 
ท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี อันจะเป็นเหตุให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของกองทัพอากาศ  จึงให ้
ผู้มีหน้าท่ีท าการตรวจค้นบ้านพักอาศัยซึ่งประกอบด้วย นายทหารเวรโรงเรียนการบิน ฯ หรือผู้ช่วยนายทหารเวร 
โรงเรียนการบิน ฯ หรือนายทหารเวรประจ าส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าบ้านผู้ถูกตรวจค้น และเจ้าหน้าท่ี 
สารวัตรทหารอากาศ กองร้อยทหารสารวัตร โรงเรียนการบิน ฯ ด าเนินการตรวจค้นบ้านพักอาศัยของท่าน  
ในวันท่ี……………เดือน…………………..พ.ศ. …………… 

 เมื่อท าการตรวจค้นตามหนังสือฉบับนี้แล้ว หากพบว่ามีการกระท าความผิดต่อกฎหมาย ให้สารวัตร
ทหารอากาศ โรงเรียนการบิน ฯ ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

            จึงเสนอมาเพื่อทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจค้นด้วยดี 
 
       (ลงช่ือ).................................................. 
    (ต าแหน่ง).............................................      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ๒๑  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

หนังสือยินยอมการตรวจค้นบ้านพักอาศัย 
 
 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………..…..สังกัด……………..………………………….……….………. 
พักอาศัยอยู่ท่ี ……………..……………..ต าบล……………………….….……..…อ าเภอ…….……………………………..…………….. 
จังหวัด...........................................................................ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ รร.การบิน  คือ   (  )  บ้านเด่ียว         
(  ) ตึกแถว   (  )  เรือนแถว  เขต ……….หมายเลข…..……….…..ห้องท่ี……………….…..                              
ตามหลักฐาน……………………………………….....................................................………….……………………………………….. 
ยินยอมให้ท าการตรวจค้นบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้า และให้ความร่วมมือด้วยดี หากพบว่าในการพักอาศัย 
ของข้าพเจ้าหรือบุคคลในบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้ากระท าความผิดจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ด าเนินการ 
ตามกฎหมาย หรือระเบียบ/ค าส่ังของทางราชการ โดยดี 
  
   (ลงช่ือ) ………………………….………… เจ้าบ้าน 
                               (……………………………) 
                                           (ต าแหน่ง) ……………………………………… 
                                วันท่ี ….... เดือน ……………. พ.ศ. ……..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ผนวก ๒๒  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 

รายงานสถานภาพการพักอาศัย 
 

เขต ….....….....……. 
             (    )   บ้าน........................     (    )   ตึกแถว     (    )   เรือนแถว   หมายเลข …………...........…... 
 

ล าดับ ห้อง 
สถานภาพการพักอาศัย 

หมายเหตุ 
 

ล าดับ ห้อง 
สถานภาพการพักอาศัย 

หมายเหตุ 
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย  เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย 

๑      ๑๗     

๒      ๑๘     

๓      ๑๙     

๔      ๒๐     

๕      ๒๑     

๖      ๒๒     

๗      ๒๓     

๘      ๒๔     

๙      ๒๕     

๑๐      ๒๖     

๑๑      ๒๗     

๑๒      ๒๘     

๑๓      ๒๙     

๑๔      ๓๐     

๑๕      ๓๑     

๑๖      ๓๒     

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………..….........................................……………………... 
………………………………………………………………...............................................…………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………................................................……………………... 
………………………………………………………………………………………………..............................................…………………... 
………………………………………………………………………………………..............................................…………………………... 

              (ลงช่ือ)  …………………….....………..  หัวหน้าบ้าน 
   (………………......………..) 
  ……./…………./……….. 
 
 

 



ผนวก ๒๓   ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  วา่ด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
แบบรายงานส่งคืนบ้าน 

    เขียนท่ี ………..……….………………. 

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

เรื่อง    ขอส่งบ้านพักอาศัยคืน 

เรียน   ผู้ปกครองการพักอาศัย 

 ข้าพเจ้า…………...……………………………….…………ต าแหน่ง………………………………..…….………………....  
สังกัด ……………………..…………พักอาศัย    (  )  บ้านเด่ียว      (  )  แฟลต       (  )  ตึกแถว      (  )  เรือนแถว  
หมายเลข……………….…ห้อง/หลัง………………เขต…………มีความประสงค์ขอส่งบ้านพักอาศัยของทางราชการคืนใน
วันท่ี…………..เดือน………………..พ.ศ……………..เวลา………………สาเหตุท่ีคืนบ้าน……………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………..…………ขอให้เจ้าหน้าท่ีมาตรวจรับบ้านดังกล่าวด้วย  

 ในกรณีท่ีติดค้างช าระ ค่าบ ารุงแฟลต, ไฟฟ้า และประปา ของทางราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้  
ผกง.รร.การบิน หักเงินบ าเหน็จ-บ านาญได้ 
 
                                           (ลงช่ือ)………………………..…………………….ผู้ส่งบ้านคืน 
                 (……………………………………………..) 
                                           โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้……………………….……………. 
 
เรียน   หก.กรก.รร.การบิน.ทราบ 
            -  ติดต่อเจ้าหน้าท่ี ผชย.กรก.รร.การบิน เพื่อตรวจรับบ้านคืนตามเรื่องนี้ 
            -  แจ้งเจ้าหน้าท่ี ผกง.รร.การบิน งดหักเงินค่าบริการส่วนรวม 

 

                                          (ลงช่ือ) น.ท.หญิง…………………….………………….. 
                            หน.สนง.บ้านพักอาศัย รร.การบิน 
                                …..…../….………../………….. 
 

          ตรวจแล้ว                                          (ลงช่ือ)  ……………….………….….……..…….  
          (ลงช่ือ) ……………………………..…....…..          (………………..…………..…………..) 

           (……………………….….…………..)                    หัวหน้าบ้าน 
                  หัวหน้าสารวัตรเขต 
   
     (ลงช่ือ)…..…………….…..……………..…..                            (ลงช่ือ)…………..………….……………… 
              (…………….……..……….………..)                   (……………..…………..…………..) 
                 หน.ผชย.กรก.รร.การบิน                       หน.ผสก.กรก.รร.การบิน  

                   
 



ผนวก ๒๔  ประกอบระเบียบโรงเรียนการบิน  ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
แบบรายงานยินยอมให้หักเงิน 

         เขียนท่ี…………………….…………..………. 
 วันท่ี…………….เดือน………………..…………..พ.ศ…...………… 

เรื่อง ยินยอมให้หักเงิน 

เรียน ผู้ปกครองการพักอาศัย 

  ๑.  ตามค าส่ัง รร.การบิน (เฉพาะ) ท่ี …………….. เรื่อง………………………………………………………….... 
ลง …………….………………. ให้ กระผม, ดิฉัน ……………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขประจ าตัว …………………………….…… สังกัด ………………….……………...รับเงินเดือน………………ช้ัน………... 
เป็นเงิน ………………………บาท  หมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของทางราชการ ประเภท 
  (    )  บ้านเด่ียว ………………………………...ซอย…………………เขต…………… 
  (    )  แฟลต ……………………………….……ห้อง…………………เขต…………… 
  (    )  ตึกแถว …………………………ห้อง……………ซอย………….เขต…………… 
ต้ังแต่วันท่ี…………….เดือน…………………พ.ศ…………… นั้น 

  ๒.  กระผม, ดิฉัน…………...…………………………………….ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
ของทางราชการต่อไปอีกต้ังแต่เดือน……………………..พ.ศ…………..….จนถึงเดือน………..………..…พ.ศ……………….. 
ตามหนังสือขอผ่อนผันท่ีแนบ ระหว่างท่ี กระผม, ดิฉัน ได้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยของทางราชการนี้  
กระผม, ดิฉัน ยินยอมให้หน่วยเกี่ยวข้องหักเงินบ านาญหรือเงินอืน่ใดท่ีพึงได้รับตามสิทธิ เป็นค่าไฟฟ้า  
และค่าน้ าประปา หรือค่าบริการอื่น ๆ เป็นรายเดือน ตามท่ี กระผม, ดิฉัน ได้ใช้ไป 

  ๓.  หาก กระผม, ดิฉัน ได้เสียชีวิตระหว่างท่ีได้รับการผ่อนผันให้เข้าพักอาศัยบ้านพักของทาง 
ราชการ กระผม, ดิฉนั ยินดีให้หักเงินจากทายาทท่ีเป็นผู้รับเงินตามสิทธิ เป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒ ให้กับ 
ทางราชการจนครบตามจ านวนเงินท่ีได้ใช้ไป 

  ๔.  หนังสือยินยอมฉบับนี้ กระผม, ดิฉัน ได้ท าไว้กับผู้ปกครองการพักอาศัย เพื่อให้ผู้ปกครอง 
การพักอาศัยได้ด าเนินการส่งต่อไปยังหน่วยท่ีมีหนา้ท่ีหักเก็บเงินรายได้ของกระผม/ดิฉัน จากกรมการเงิน 
ทหารอากาศ หรือจากคลังจังหวัดท่ี กระผม, ดิฉัน ได้รับบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีจะได้รับตามสิทธิ 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

   (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ให้ค ายินยอม 

             (…………………………..……..) 

   (ลงช่ือ)……………………………………….ผู้ปกครองการพักอาศัย 

             (……………………………..…..) 

   (ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 

             (…………………………..……..) 

   (ลงช่ือ)……………………………………….พยาน 

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



ผนวก บ้านพักอาศัย 
 

ผนวก 1. การบังคับบัญชา 
ผนวก 2. ทะเบียนผู้พักอาศัย 
ผนวก 3. ทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ *** 
ผนวก 4. ซองเอกสารประจ าบ้านและประจ าห้อง 
ผนวก 5. หลักฐานประกอบข้อเท็จจริง (เดือดร้อน) 
ผนวก 6. เกณฑ์การให้คะแนน 
ผนวก 7. แบบรายงานขอเข้าพักอาศัย *** 
ผนวก 8. แบบรายงานขอเปล่ียนบ้านพักอาศัย *** 
ผนวก 9. แบบรายงานขอสับเปล่ียนบ้านพักอาศัย *** 
ผนวก 10. ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัย 
ผนวก 11. ข้อตกลงการเข้าพักอาศัยบ้านพักอาศัยของ ทอ. 
ผนวก 12. ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยช่ัวคราว 
ผนวก 13. แบบรายงานขอให้บุคคลเข้าพักอาศัยเพิ่มเติม 
ผนวก 14. ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยช่ัวคราวส าหรับผู้มาเย่ียม 
ผนวก 15. หนังสือให้ความยินยอมยกโรงเก็บรถยนต์ท่ีสร้างขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นทรัพย์สิน ฯ 
ผนวก 16. ผนวกเขตการพักอาศัย ณ ฐานบินก าแพงแสน 
ผนวก 17. ผนวกลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจ าบ้านพักอาศัย 
ผนวก 18. ผนวกขนาดธงชาติและคันธง 
ผนวก 19. แบบรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย 
ผนวก 20. หนังสือแจ้งการตรวจค้นบ้านพักอาศัย 
ผนวก 21. หนังสือยินยอมการตรวจค้นบ้านพักอาศัย 
ผนวก 22. รายงานสถานภาพการพักอาศัย 
ผนวก 23. แบบรายงานส่งคืนบ้าน *** 
ผนวก 24. แบบรายงานยินยอมให้หักเงิน *** 

          -         แบบผ่อนผันประกอบการค้าในบ้านพักอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                                     ( โทร.               ) 

ที่              วันที่                     

เรื่อง    ขอผ่อนผันการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย รร.การบิน 

เรียน    หัวหน้าบ้าน ตึกแถว ร., ป.................../บ้านเด่ียว น....................... 

ด้วยกระผม ,ดิฉัน..................................................................เดิมเป็นข้าราชการ , ลูกจ้าง , พนักงาน
ราชการ , อื่น ๆ......................................................ต าแหน่ง..........................................................เกษียณ, ลาออก, 
ย้ายสังกัด, อื่น ๆ ................................................................เมื่อ.......................................พักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
น.,ป.,ร....................ห้องท่ี...........มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ เนื่องจาก
มีความจ าเป็น ดังนี้ (ระบุเหตุผลและความจ าเป็น เป็นข้อ ๆ โดยละเอียด) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

...........................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................................ท้ังนี้จะขอผ่อน
ผันการพักอาศัย โดยมีก าหนด..............................ตั้งแต่..................................ถึง.................................และกระผม, 
ดิฉัน จะปฏิบัติตามระเบียบ รร.การบิน ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัดและหากทางราชการมี
ความประสงค์จะขอบ้านคืนเพื่อจัดให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง ท่ีมีสิทธิ์ กระผม, ดิฉัน ยินดีคืนบ้านพักอาศัยให้กับ
ทางราชการทันที 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการให้ต่อไป      
                     ……………..…………………………… 
           (.................................................) 
เรียน  หน.สนง.บ้านพักอาศัย รร.การบิน                                                 
           หัวหน้าบ้าน แถว...................................พจิารณาแล้ว
................................................................................................................................................................................. 
                                
                                (ลงช่ือ)............................................................หัวหน้าบ้าน                                                                                                                                                          
.                                       (..........................................................)                                                        
.                                          .............../.................../.............. 

เรียน  ผู้ปกครองการพักอาศัย รร.การบิน 
         สนง.บ้านพักอาศัย ฯ พิจารณาแล้ว  
...................................................................................................................................................................                                                   
.                               (ลงช่ือ)...........................................................  

                                          (…………..………………………………)                                                    
                                                    หน.สนง.บ้านพักอาศัย รร.การบิน   
                                                        …………/……………./…………    



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    
ท่ี         วันที่                  
เร่ือง   ขอผ่อนผันประกอบการค้าในบ้านพักอาศัย 

เรียน   ผู้ปกครองการพักอาศัย 

๑.  กระผม / ดิฉัน ............................................................. สังกัด ............................................
พักอาศัยบ้านพัก รร.การบิน เรือนแถว ...................................... ห้อง .......................... ถนน .............................
ได้ประกอบการค้า ....................................................................... ท่ีบ้านพักดังกล่าวตั้งแต่ ..................................                    
เป็นต้นมานั้น 

๒.  เพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว กระผม / ดิฉัน ขอผ่อนผัน 
ประกอบการค้าดังกล่าวต่อไป โดย กระผม / ดิฉัน จะดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้พักอาศัยอื่น  

    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ต่อไป 

 

                                         ……………………………………………….. 

                                         ………………………………………………..     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


