
ผนวก ๑ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 
 ๑. วางแผน อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล และบริหารจัดการเกี่ยวกับการพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ๒. พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยและออกจากบ้านพักอาศัย การโอนสิทธิการพักอาศัย 
การเปลี่ยน การสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย หรือการขอผ่อนผันการพักอาศัย โดยจัดล าดับการพักอาศัยของข้าราชการ
ตามความจ าเป็นและเดือดร้อน ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้ทันที เมื่อมีบ้านพักอาศัยว่าง  
โดยให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ข้าราชการอย่างทั่วถึง 

 ๓. พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการควบคุมการพักอาศัย 

 ๔. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย 
และก าหนดหลักเกณฑ์ปลีกย่อยเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย เพ่ือให้บ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศและการพักอาศัย 
ของข้าราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้ตามความเหมาะสม 

 ๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลเพ่ือรับผิดชอบ ก ากับดูแล 
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ้านพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ตามที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศมอบหมาย ได้ตามความจ าเป็น และให้รายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 ๖. ก าหนดระเบียบปลีกย่อยต่าง ๆ ขึ้นใช้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 

 ๗. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการพักอาศัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๒ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ทะเบียนผู้พักอาศัย 

 
เขต …………..…. (   ) บ้านเดี่ยว  (   ) แฟลต  (   ) ตึกแถว บ้านพัก ……...……….…….…….. ห้องท่ี ……................ 
 

    หลักฐาน  
ล าดับ 
 
 

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด วัน เดือน ปีเกิด เข้าพักอาศัย 
วัน เดือน ปี 

ออกจาก 
บ้านพักอาศัย 
วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  (ลงชื่อ) ………………………………….…………………             (ลงชื่อ) ..……………………………………….…………… 
                            (เจ้าบ้าน)            (หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย) 
          วันที ่….….... เดือน …………. พ.ศ. ..……..                         วันที่ ….….... เดือน …………. พ.ศ. ..…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๓ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบรายละเอียดกรณีที่ใช้สิทธิขอบ้านพักอาศัย  

 
 ๑. ผู้ไร้ที่พักอาศัยหรือพ่ึงพิงอันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิมประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอ่ืน ๆ ต้องมี
หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบดังนี้ 
  ๑.๑ มีหลักฐานตามทะเบียนบ้านและตามข้อเท็จจริงว่า ผู้ขอบ้านพักอาศัยได้พักอาศัย 
อยู่ในบ้านหรืออาคารที่ประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอ่ืน ๆ จริง 
  ๑.๒ ที่พักอาศัยเดิมที่ประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอ่ืน ๆ ต้องเป็นกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองของผู้ขอบ้านพักอาศัย หรือของบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของผู้ขอบ้านพักอาศัย 
  ๑.๓ ผู้ขอบ้านพักอาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอ่ืน 
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน 

 ๒. ผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดินที่ปลูกบ้านโดยอ านาจของกฎหมาย 
ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบดังนี้ 
  ๒.๑ ผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้าน 
   ๒.๑.๑ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเช่าที่ดินของผู้อ่ืน เพ่ือปลูกบ้านของตนเองและตนเอง 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านที่ปลูกนั้น 
   ๒.๑.๒ ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านบนที่ดินที่เช่าเกิน ๓ ปีขึ้นไป 
   ๒.๑.๓ มีค าพิพากษาให้ขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าด้วยสาเหตุที่มิใช่เกิดจาก 
การกระท าความผิดหรือจากความผิดของตนเอง เช่น ค้างช าระค่าเช่าที่ดิน น าบ้านไปจ านองและถูกบังคับ
จ านอง เป็นต้น 
  ๒.๒ ผู้ถูกเวนคืนที่ดินที่ปลูกบ้านโดยอ านาจของกฎหมาย   
   ๒.๒.๑ ต้องมีพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินและต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนด
แน่นอนแล้ว 
   ๒.๒.๒ ที่ดินที่ถูกเวนคืนต้องไม่เป็นที่ดินบุกรุกและต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
   ๒.๒.๓ กรณีเป็นที่ดินที่เช่าปลูกบ้าน ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
ในบ้านหลังนั้น 
   ๒.๒.๔ ผู้ขอบ้านพักอาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคาร 
แห่งอ่ืนในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน 
   ๒.๒.๕ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบออกหนังสือรับรองผู้ขอบ้านพักอาศัยเป็นผู้ได้รับ 
ผลกระทบด้านที่พักอาศัยจากการด าเนินการของภาครัฐจริง 

 ๓. ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิ 
การพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระท าความผิดหรือลาออกจากราชการ ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ
ดังนี้ 
  ๓.๑ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน และข้อเท็จจริงว่าผู้ขอบ้านพักอาศัยได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัยดังกล่าวจริง  
  ๓.๒ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องปฏิบัติงานและมีสิทธิขอบ้านพักอาศัย ณ ที่ตั้งส่วนราชการนั้น  
  ๓.๓ ผู้ขอบ้านพักอาศัยและเจ้าบ้านผู้หมดสิทธิการพักอาศัย ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอ่ืนในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน 
  ๓.๔ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากการหมดกรรมสิทธิ์ 
การพักอาศัยของเจ้าบ้าน



ผนวก ๔ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาขอบ้านพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 
ยศ.........................ชื่อ................................................นามสกุล...............................................สังกัด................. ................ 

ล ำดับ รำยกำร 
เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนที่ได ้

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๓ คะแนน ๕ คะแนน ๐ ๑ ๓ ๕ 

๑. 
ปัจจุบันพักอาศัยบ้านประเภทโสด และสมรสแล้ว 
จึงขอเปลี่ยนบ้านเป็นประเภทครอบครัว 

ไม่เคยพักอาศัย ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ - ๓ ป ี ๓ ปีขึ้นไป     

๒. เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ มีสิทธิ ---------- ----------   ----- ----- 

๓. ผู้ขอมีรายได้ทั้งหมด (เงินเดือน + เงินเพ่ิมทั้งหมด) 
มากกว่า  

๕๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ - 

๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๕,๐๐๐ - 

๓๐,๐๐๐ บาท 
ต่ ากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
    

๔. 
ผู้ขอและคู่สมรสเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ
พนักงานราชการ และปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งดอนเมือง 

---------- ทอ.๑ คน ---------- ทอ.ทั้งคู่ ----- 
 
 

-----  

๕. สถานภาพ 
โสด/แยกกันอยู่ 

หย่าร้าง ไม่มีบุตร 
แยกกันอยู่มีบุตร

อุปการะ 
หย่าร้างมีบุตร

อุปการะ 
อยู่ด้วยกัน     

๖. ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ---------- พาหนะส่วนตัว ---------- รถสาธารณะ -----  -----  
๗. ระยะทางจากที่พักอาศัยปัจจุบันถึงท่ีท างาน ---------- น้อยกว่า ๕๐ กม. ๕๐ - ๗๕ กม. ๗๕ กม.ขึ้นไป -----    
๘. จ านวนบุตรทั้งหมด ไม่มีบุตร ๑ คน ๒ คน มากกว่า ๒ คน     
๙. จ านวนบุตรที่อยู่ระหว่างศึกษา ไม่มีบุตร ๑ คน ๒ คน มากกว่า ๒ คน     

๑๐. อายุราชการ ---------- น้อยกว่า ๕ ปี ๕ - ๑๐ ป ี มากกว่า ๑๐ ป ี  -----    

๑๑. 
ผู้ขอบ้านพักอาศัยจะน าบุคคลเข้าพักอาศัยด้วยเป็น
ประจ า ตามผนวก ๕ (นับรวมเจ้าบ้าน) 

๑ คน ๒ คน ๓ - ๔ คน มากกว่า ๔ คน      

  รวมคะแนนที่ได้ -----       
  รวมคะแนนทั้งสิ้น   
                                                  ตรวจถูกต้อง  
                        (ลงชื่อ)     
                                (                                                   ) 
                                                นายทหารก าลังพล 
                                              …….…/.….……/…….... 



ผนวก ๕ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                                       

ที ่    วันที่         
เรื่อง ขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.  

เรียน ........................................................................ (ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น) 

 ๑. ข้าพเจ้า ..........………...……………………………………………………..……………………………………. 
หมายเลขประจ าตัว ………….…………………….... ต าแหน่ง ………………………………………………………………….…..…… 
สังกัด ……………………หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..… 
มีเงินเดือน ……………….......บาท เงินเพิ่ม......................บาท ค าสั่งบรรจุให้เข้ารับราชการครั้งแรกท่ี .....………….. 
ตามค าสั่ง...............ที่...........................ลง..........................มีผลตั้งแต่................................ ................................... 
อายุราชการปัจจุบัน (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก) รวม ..…….….… ปี ....................................เดือน 
(  ) ไม่มีสิทธิ  (  ) มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

 ๒. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน 
  ๒.๑ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน อยู่บ้านเลขท่ี …………………. ซอย ………….………………..… 
ถนน ………………………………….… ต าบล/แขวง ……………….…………………… อ าเภอ/เขต ………..……………………… 
จังหวัด ………………………………… ซึ่งเป็นบ้านของ ……………………......................................................................... 
  ๒.๒ กรณีเบิกค่าเช่าบ้าน ตามสัญญาค่าเช่าบ้าน อยู่บ้านเลขท่ี ……..………………………… 
ซอย ………….…………………………….ถนน …………….……………………….… ต าบล/แขวง ……………….…………………… 
อ าเภอ/เขต ………..………………………จังหวัด …………………………………..ตั้งแต่....................................................... 
ซึ่งเป็นบ้านของ …………………….................................................................... เสียค่าเช่าเดือนละ ……………… บาท 

 ๓. ข้าพเจ้า (  ) เป็นโสด  (  ) สมรส 
   (  ) คู่สมรสอยู่ร่วมกัน  (  ) แยกกันอยู่  (  ) หย่า  (  ) ม่าย 
หากได้รับการพิจารณาให้บรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.จะน าบุคคลในครอบครัวและผู้อาศัย (ไม่รวมผู้ขอ) 
จ านวน …………..…… คน เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ดังนี้ 
  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.  ข้าพเจ้า ... 



- ๒ - 
 
 ๔.   ข้าพเจ้า (  ) รายงานบันทึกคู่สมรสและบุตรในประวัติรับราชการแล้ว  

 ๕. ข้าพเจ้าและคู่สมรส (  ) ไม่เป็นผู้เบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
ซึ่งน ามาเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยต้นสังกัด ณ ที่ตั้งดอนเมือง 

 ๖. ข้าพเจ้าและคู่สมรส (  ) ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอ่ืน 
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน 

 ๗. คู่สมรสของข้าพเจ้า (  ) ไม่เป็นเจ้าบ้านในบ้านพักอาศัยของ ทอ. 

 ๘. ข้าพเจ้าหรือคู่สมรส (  ) ไม่เคย  (  ) เคย ได้รับการสงเคราะห์ใหพั้กอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.
และออกจากบ้านพักอาศัย ทอ.เมื่อ.....................................เนื่องจาก ………………………………………………………… 

 ๙. ข้าพเจ้า (  ) ไม่เคย (  ) เคย ถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ. เนื่องจาก................ 
............................................................................................................................................เม่ือ............................ 

 ๑๐. ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก 
  (  ) เป็นผู้ไร้ที่พักอาศัย อันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิมประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัยอ่ืน ๆ 
  (  ) เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดินที่ปลูกบ้าน 
โดยอ านาจของกฎหมาย ด้วยสาเหตุที่มิใช่เกิดจากการกระท าความผิดหรือความผิดของตนเอง 
  (  ) เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้าน
หมดสิทธิการพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระท าความผิดหรือลาออกจากราชการ  ซึ่งเจ้าบ้านเดิมคือ
.....................................................พักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท (  ) บ้านเดี่ยว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว 
เขต …………..…… บ้านพัก …………...........…..…….. ห้องท่ี …………………........ 
  (  ) เป็นผู้ที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ มารับราชการ ณ หน่วยที่ตั้ง
ดอนเมือง โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งย้ายมาจาก ............................................เม่ือ............................... 
  (  ) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการส าคัญและมีความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ซ่ึงปฏิบัติ
หน้าที่.................................................................................................................................................... ................ 
  (  ) เป็นผู้มีความจ าเป็นและเดือดร้อนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนด เนื่องจาก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอบ้านพักอาศัย ประเภท (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว 
เขต ………………..และข้าพเจ้า (  ) ยินดีรับ (  ) สละสิทธิ บ้านพักอาศัย ทอ.ตามแต่ที่ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.
พิจารณาตามความเหมาะสม  

 ๑๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวในรายงานทั้งหมดเป็นความจริง หากข้อความใด
เป็นเท็จและเป็นเหตุให้ ทอ.จัดที่พักอาศัยให้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามที่ ทอ.ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์และ
การปฏิบัติกรณีข้าราชการสังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร โดยยินยอมออกจากที่พักอาศัย ทอ.ทันที และให้ตัดสิทธิ 
การขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ตลอดไป ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย 
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  
                           (ลงชื่อ)  …………………………..………………… 

ได้ตรวจ... 



- ๓ - 
 
 ได้ตรวจสอบหลักฐานตามอ้างแล้ว 
 
                      (ลงชื่อ)  ……………..…………………………….. 
                                                                 (……………..……………………………) 
                            นายทหารก าลังพล 
                                …………. /………..… /………… 
 
   ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ......................................................................................  
................................................................................ .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
...................................................................... .......................................................................................................  
 
                                                        (ลงชื่อ)  .........……………..………………………… 
                                                          (……………..………………..……………..) 
                 (ต าแหน่ง)  ……..………………………..……………… 
                                                                    ………… /…..……… /…………… 
 
 
หมายเหตุ ๑. การรายงานขอเข้าพักอาศัยให้ผู้ขอเข้าพักอาศัยรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ให้หัวหน้า 
ส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณาด าเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรเข้าพักอาศัยตามล าดับความจ าเป็นและเดือดร้อน 
เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ. 
 ๒. ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่ถูกพิจารณา และส่งแบบรายงาน 
ฉบับนี้ให้ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ. 
 ๓. หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๓.๑ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอบ้านพักอาศัยและส าเนาใบส าคัญการหย่า (กรณีหย่าร้าง) 
 ๓.๒ ส าเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 ๓.๓ ส าหรับผู้ที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ส าเนาแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)  
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ๑ เดือนก่อนยื่นแบบรายงานขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.และคู่สมรสที่เป็น
ข้าราชการใน ทอ.(ถ้ามี) 
 ๓.๔ ส าเนางบหน้าเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์  ทอ.ของผู้ขอบ้านพักอาศัยและคู่สมรสที่เป็น
ข้าราชการใน ทอ.ล่าสุด 
 ๓.๕ หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
ส าหรับข้อ ๓.๑ - ๓.๕ ต้องส่งทุกกรณี ส่วนหลักฐานที่เหลือ ตามผนวก ๓ ให้ส่งมาเป็นหลักฐานประกอบเหตุผล
ตามกรณีที่ขอ 
 

แผนที่... 



- ๔ - 
 

แผนที่จำกที่พักอำศัยปัจจุบันถึงสถำนที่ปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยายการเดินทางของผู้ขอบ้านพักอาศัย (คู่สมรสและบุตรจากบ้านไปท างานหรือไปโรงเรียน) 
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..… 
…..…………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..…………… 
………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…… 
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..… 
…..…………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..…………… 
………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…… 
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..… 
…..…………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..…………… 
………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…… 
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..… 
…..…………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..…………… 
………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…… 
 

หนังสือ... 



- ๕ - 
 

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
 
  เขียนที่ …..…………………..……………………. 
 วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ...........……... 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………อายุ………………………ป ี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ …………………. ซอย ………….………………..…ถนน ……………………………………………………..… 
ต าบล/แขวง ……………….…………………… อ าเภอ/เขต ………..………………………จังหวัด …………………………..………  
ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา ของ ...............................................................................................ผู้รายงานขอเข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้ายื่นรายงานขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ หากได้รับ 
การพิจารณาให้บรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินของ สามี/ภรรยา  
ของข้าพเจ้า ในการเข้าพักอาศัยรวมถึงเงินประกันบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  

เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ต่อหน้าพยาน 
 
 

   (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน 
                    ( …............................................ ) 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน 
                                  ( ............................................... ) 
 
 

หมายเหตุ พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๖ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานการขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย 

  บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                                       

ที ่    วันที่         
เรื่อง ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย  

เรียน ........................................................................ (ผู้บงัคับบัญชาตามล าดับชั้น) 

 ข้าพเจ้า ………..………………………................................................................................................
หมายเลขประจ าตัว ………………………..……..…. ต าแหน่ง …………………………..……………..…..................................
สังกัด ………………. หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..…..…
มีเงินเดือน ………….……………….......บาท เงินเพ่ิม.....................................บาท มีผู้ที่อาศัย ………..………..…… คน 
ปัจจุบันพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท (  ) บ้านเดี่ยว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว เขต …….……………..…..… 
บ้านพัก …………...........…..…….. ห้องที่ …………………........ พักอาศัยมานาน …………......... ปี มีความประสงค์ 
ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยเป็นประเภท (  ) บ้านเดี่ยว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว เขต …………………..…..…… 

 สาเหตุที่ขอเปลี่ยนบ้านคือ 
 ๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๖.   อ่ืน ๆ (ถ้ามี ให้เพิ่มเติมไว้ท้ายรายงาน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
          (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
                 ต าแหน่ง…………………………………………………… 
 
 
 

ความเห็น... 
 



- ๒ - 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (ผ่านประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
        (..........................................................) 
                 ต าแหน่ง……………………...…………………………… 
                          …..…..… /...………… /…..…….. 
 
เรียน   ประธานกรรมการบ้านพักอาศัย ทอ. 
         เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                            (ลงชือ่)……..…………………………….…………………………….. 
        ต าแหน่ง………………………………………..…………………………. 
                                    ประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของส่วนราชการ  
                                                (หรือ หัวหน้าส่วนราชการ) 
 
- ผ่านกรรมการและเลขานุการ ฯ 
 
หมายเหตุ  การรายงานขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยให้ผู้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของส่วนราชการนั้น ๆ 
พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นและเดือดร้อน เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.พร้อมแนบหลักฐาน กรณีที่เห็นว่าจ าเป็น
และเชื่อถือได้ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๗ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย 

  บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                                       

ที ่    วันที่         
เรื่อง ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย  

เรียน ........................................................................ (ผู้บงัคับบัญชาตามล าดับชั้น) 

 ข้าพเจ้า ………………………………................................................................................................
หมายเลขประจ าตัว ………………………..……..…. ต าแหน่ง …………………………..……………..…..................................
สังกัด ………………. หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..…..… 
มีเงินเดือน ………….……………….......บาท เงินเพ่ิม.....................................บาท มีผู้ที่อาศัย ………..………..…… คน 
ปัจจุบันพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท (  ) บ้านเดี่ยว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว เขต …………………..……. 
บ้านพัก …………...........….. ห้องท่ี ………..…... พักอาศัยมานาน ………...... ปี อายุราชการคงเหลือ.....................ปี 
มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยเป็นประเภท (  ) บ้านเดี่ยว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว เขต …………….. 
บ้านพัก …………............ ห้องท่ี …………...... ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ .…………………………….……………………………  
หมายเลขประจ าตัว ………………………..……..…. ต าแหน่ง …………………………..……………..…..................................
สังกัด ……………… หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..…..…
พักอาศัยมานาน ………….… ปี อายุราชการคงเหลือ ..................ป ีและเจ้าตัวเป็นผู้ยินยอมให้สับเปลี่ยน   

               สาเหตุที่ขอสับเปลี่ยนบ้านคือ 
 ๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕.   อ่ืน ๆ (ถ้ามี ให้เพิ่มเติมไว้ท้ายรายงาน) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริง ผู้ยินยอมตามที่อ้างไว้
ข้างต้นเป็นผู้ยินยอมให้สับเปลี่ยนจริงและได้จัดท าเอกสารเสนอผ่านต้นสังกัดของผู้ยินยอมแล้ว หากข้อความใด
เป็นเท็จและเป็นเหตุให้ ทอ.อนุญาตให้สับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยได้ โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของ ทอ.แล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมออกจากบ้านพักอาศัยทันที และให้หมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ตลอดไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
          (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
                 ต าแหน่ง……………………...…………………………… 
 

ความเห็น... 
 



- ๒ - 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น (ผ่านประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
        (..........................................................) 
                 ต าแหน่ง……………………...…………………………… 
                          …..…..… /...………… /…..…….. 
 
เรียน   ประธานกรรมการบ้านพักอาศัย ทอ. 
         เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                            (ลงชือ่)……..…………………………….…………………………….. 
        ต าแหน่ง………………………………………..…………………………. 
                                    ประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของส่วนราชการ  
                                                (หรือ หัวหน้าส่วนราชการ) 
 
- ผ่านกรรมการและเลขานุการ ฯ 
 
หมายเหตุ ๑. การรายงานขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยให้ผู้มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนกับผู้ยินยอมให้
สับเปลี่ยนทั้ง ๒ ฝ่าย รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการ
บ้านพักอาศัยของส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นและเดือดร้อน เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ. 
พร้อมแนบหลักฐาน กรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเชื่อถือได้ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 ๒. ผู้สับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยทั้ง ๒ ฝ่าย ต้องพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า  
๕ ปี และมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี (ปีครบก าหนดเกษียณอายุ - ปีปัจจุบัน) และต้องไม่ใช่ผู้ที่จะลาออก 
จากราชการ (ยกเว้นบ้านพักอาศัยประเภท พ.และ น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๘ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 
 ขอรับรองว่า กองทัพอากาศอนุญาตให้ผู้มีชื่อในบัญชีนี้เข้าพักอาศัย / ออกจากบ้านพักอาศัย
บ้านเลขที่ ……….……. หมู ่…………. แขวง ……..……………… เขต ………....…..……….. จังหวัด ………….…….………… 
(  ) บ้านเดี่ยว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว เขต …….…................ บ้านพัก …………………………. ห้องที ่………….……...  
โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 

 ๑. ใบแจ้งการย้ายออก (ทร.๖ ตอนที่ ๑) ลง ………………………… 
 ๒. สูติบัตร (ทร.๑ ตอนที่ ๑) ลง …………………………… 
 ๓. มรณบัตร (ทร.๔ ตอนที่ ๑) ลง ………………………… 
 ๔. ………………………………………………………………………………………………. 
 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด วัน เดือน ปีเกิด เกี่ยวข้อง 
     
     
     
     
     

 
    (ลงชื่อ) …………………………………..……………. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
             (….………………………………….…………) 
                  วันที่ ….…… เดือน ……….….. พ.ศ. ……….. 
 
หมายเหตุ 
 ๑. ใบแจ้งการย้ายออก (ทร.๖ ตอนที ่๑), สูติบัตร (ทร.๑ ตอนที่ ๑) และมรณบัตร (ทร.๔ ตอนที ่๑) 
เป็นหลักฐานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
 ๒. เจ้าบ้านต้องขอ “บัตรแสดงตัว” หรือ “บัตรยานพาหนะ” ให้แก่ผู้อยู่ในบ้านซึ่งพักอาศัย
เกิน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๙ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อตกลงการเข้าพักอาศัยบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 
  เขียนที่ …..…………………..……………………. 
 วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ...........……... 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขประจ าตัว ……………….…………………….. ต าแหน่ง ………………..…...……………………………………………….. 
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) บ้านเดี่ยว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว เขต ….…….….………… 
บ้านพัก ……….………….…. ห้อง ………..……....….ตามค าสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ................ลง .................... 
เรื่อง .......................................................... ................................... ขอให้ข้อตกลงไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย  
พ.ศ.๒๕๖๐ ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ 

 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยจริง โดยไม่ให้ผู้อ่ืนเข้าพักอาศัยแทน หรือเข้าท าประโยชน์อ่ืนใด 
และข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท าข้อตกลงนี้ 

 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะน าบุคคลในครอบครัวตามรายงาน ผนวก ๕ ขอเข้าพักอาศัยและมาพักอาศัย
อยู่ด้วยจริงเป็นประจ า ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันท าข้อตกลงนี้ 

 ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายินยอมหมดสิทธิในการเป็นเจ้าบ้าน เมื่อฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือระเบียบ
กองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐  

 ข้อ ๕ เมื่อข้าพเจ้าหมดสิทธิการพักอาศัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมส่งคืน
บ้านพักอาศัยให้กับกองทัพอากาศ ตามระยะเวลาที่กองทัพอากาศก าหนด หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามดังที่กล่าวมา 
ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทัพอากาศระงับการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักอาศัย และ
สามารถเข้าครอบครองบ้านพักอาศัย รวมถึงด าเนินการขนย้ายทรัพย์สินในบ้านพักอาศัยออก โดยไม่ต้อง
รับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยินยอมให้หน่วยเกี่ยวข้องสามารถหักเงินบ าเหน็จ-บ านาญ  
หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับตามสิทธิ เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา หรือค่าบริการอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าได้ใช้ไปในการพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เจ้าบ้านและหัวหน้าควบคุม 
การพักอาศัยเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

   (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. เจ้าบ้าน 
   (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน 
                    ( …............................................ ) 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน 
                                  ( ............................................... ) 
 

ค ารับรอง... 
 
 



- ๒ - 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

 ข้าพเจ้า ………………………………………….…….. ต าแหน่ง ……………………………………………….…… 
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ ………………………………………….… เจ้าบ้านผู้ท าข้อตกลงข้างต้น ขอรับรองว่า 

 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ควบคุมดูแลเจ้าบ้าน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย
การพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อตกลงข้างต้นทุกประการ  

 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะลงทัณฑ์ทางวินัยกับเจ้าบ้าน หากเจ้าบ้านปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบฯ และ
ข้อตกลงข้างต้นที่กล่าวมา 

 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศในการติดต่อ
ประสานกับเจ้าบ้านเมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 

 

          (ลงชื่อ)………………………………………………(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง) 
        (.....................................................) 
                     วันที่ …........... เดือน …....……. พ.ศ. ….......….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๑๐ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราว 

 
 กองทัพอากาศอนุญาตให้………………………………………………………………สังกัด...…………………....
ตามค าสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ….…... เรื่อง…………………………………………………………… ลง ……………….....
กับบุคคลอีก …………..… คน ซ่ึงจะน าครอบครัวและผู้อาศัยตามผนวก ๕ มาพักอาศัยด้วย โดยเจ้าบ้าน 
แจ้งความประสงค์ไว้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว 
เขต ……..…… บ้านพัก ...................... ห้องที่ ……...... แต่เจ้าบ้านยังมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ซึ่งกองทัพอากาศยินยอมให้เข้าพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน ๓๐ 
วัน นับตั้งแต่วันระบุในใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราวนี้ 
  
 
          (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
             รองผู้ปกครองการพักอาศัย 
                     วันที่ …........... เดือน …....……. พ.ศ. ….......….. 
 
 
หมายเหตุ 
 ๑. เจ้าบ้านที่ไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๐.๑ ได้  
แต่มีความจ าเป็นต้องเข้าพักอาศัยโดยเร่งด่วน คือ ข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัย เปลี่ยน สับเปลี่ยน
บ้านพักอาศัยตามค าสั่งกองทัพอากาศ และยังไม่ได้หนังสือรับรองแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัย
ตามผนวก ๘ เพ่ือไปย้ายเข้าในเขตท้องที่ รวมถึงการท าข้อตกลงการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยตามผนวก  ๙ 
และผนวก ๒๒ 

 ๒. เจ้าบ้านต้องด าเนินการขอใบแจ้งย้ายออก (ทร.๖ ตอนที่ ๑) หรือสูติบัตร (ทร.๑ ตอนที่ ๑) 
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร แล้วน าไปยื่นต่อ แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษา
ความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ภายใน ๑๕ วัน เพ่ือขอรับหลักฐานการเข้าพักอาศัย 

 ๓. หากพ้นก าหนดตามความในข้อ ๑ เจ้าบ้านยังมิได้ด าเนินการประการใด จะถือว่าเจ้าบ้าน 
สละสิทธิบ้านหลังนี้ โดยกองทัพอากาศจะบรรจุผู้อ่ืนต่อไป 

 ๔. แนบค าสั่งกองทัพอากาศท่ีมีค าสั่งให้เข้าพักอาศัยประกอบหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๑๑ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ใบแจ้งความจ าเป็นในการไม่เข้าพักอาศัยระยะเวลา ๓ เดือนขึ้นไป 

 
  เขียนที่ …..…………………..……………………. 
 วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ..........…….... 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขประจ าตัว ……………….…………………….. ต าแหน่ง ………………..…...……………………………………………….. 
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) บ้านเดี่ยว  (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว เขต ………..….………….… 
บ้านพัก ……..………….…. ห้องที ่…...….. ขอแจ้งระยะเวลาการไม่เข้าพักอาศัย เป็นระยะเวลา .......... ปี ....... เดือน 
ตั้งแต่วันที่.............เดือน......................... ..พ.ศ. ..............ถึง วันที่.............เดือน................... ........พ.ศ. .................
เนื่องจาก................................................................................................................................................................  
โดยมีหลักฐานทางราชการ.............................................................................................................. ....................... 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

 ข้าพเจ้ายินยอมรับความผิดชอบทั้งหมดที่เกิดความเสียหายจากการไม่พักอาศัยของข้าพเจ้า 
รวมถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยข้างเคียง และเมื่อครบก าหนดตามที่แจ้ง ข้าพเจ้าจะกลับเข้ามาพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเช่นเดิม โดยระหว่างที่ข้าพเจ้ายังไม่กลับเข้าพักอาศัย ข้าพเจ้ายังคงรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพักอาศัย เช่น ค่าบ ารุงกิจการบ้านพักอาศัย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
หากข้าพเจ้าไม่กลับเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามที่แจ้ง ข้าพเจ้ายินยอมหมดสิทธิการพักอาศัย 
 
   (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. เจ้าบ้าน 
   (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
 
 
หมายเหตุ 
 ๑. เจ้าบ้านต้องรับผิดชอบบ้านพักอาศัยคงเดิม ถึงแม้มีเหตุไปราชการ เจ็บป่วย หรือกรณีอ่ืน ๆ 
และไม่สามารถอ้างว่าบ้านพักอาศัยช ารุด ทรุดโทรม เพ่ือขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย 

 ๒. กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือความเสียหายอ่ืน ๆ และมี เหตุจากบ้านของเจ้าบ้าน เจ้าบ้าน 
ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 ๓. กรณีไม่พักอาศัยเกิน ๓ เดือน และไม่จัดท าเอกสารตามผนวกนี้ จะใช้เป็นเหตุผลอ้างว่า 
ไม่ทราบไม่ได้ และจะพิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป  

 

 

 

 

 



ผนวก ๑๒ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราวส าหรับผู้มาเยี่ยม 

 
 กองทัพอากาศอนุญาตให้  
 ๑. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี  
 ๒. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี   
 ๓. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี   
 ๔. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี   
 ๕. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี   

 เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย (   ) บ้านเดี่ยว  (   ) แฟลต  (   ) ตึกแถว  เขต ……………………… 
บ้านพัก …………….………… ห้องที ่…………………. ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ ..........……………………………..…………… 
สังกัด ………………… โดยเข้าพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ............. เดือน............... 
พ.ศ. ...................... ถึงวันที ่................. เดือน ........................... พ.ศ. ....................... และให้ใช้แทนบัตรแสดงตัวผ่านเข้า - ออก 
ในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศได ้
 
 
          (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
        (..........................................................) 
                 ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย 
         วันที่ …......….. เดือน …....………. พ.ศ. ……….…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๑๓ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
หนังสือยินยอมยกโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอ่ืน ๆ ที่สร้างขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เป็นทรัพย์สิน

ของกองทัพอากาศ 
 
                       เขียนที่ …..…………………………..………. 
       วันที่ ………… เดือน …………………. พ.ศ. .......……... 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………………. หมายเลขประจ าตัว ……………………………..…
สังกัด ….…………………  พักอาศัยอยู่ เขต ……….……..… บ้านพัก …………….…….………... ห้องท่ี ……………………… 
หลักฐานการเข้าพักอาศัยตามค าสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที ่………..….……. ลง ……….………………… 

 ตามอนุมัติผู้ปกครองการพักอาศัย เมื่อ .......................................... ท้ายหนังสือ สน.ผบ.ดม. 
ที ่กห.๐๖๑๗.๕/ ............................. ลง ....................................  ให้ข้าพเจ้าสร้างโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลง 
ต่อเติมอ่ืน ๆ ตามแบบของกองทัพอากาศในบริเวณบ้านพักอาศัย ตรงสถานที่ที่ได้ตกลงกับผู้ปกครองการพักอาศัย
หรือผู้แทนนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้จัดสร้างขึ้นแล้ว หากข้าพเจ้าย้ายไปอยู่บ้านพักอาศัยอ่ืนหรือย้ายออกจากบ้านพักอาศัย
ของกองทัพอากาศ ข้าพเจ้ายินยอมยกโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอ่ืน ๆ ให้ เป็นทรัพย์สิน 
ของกองทัพอากาศ หรือหากกองทัพอากาศมีความจ าเป็นจะใช้สถานที่บริเวณที่ข้าพเจ้าได้สร้างโรงเก็บรถยนต์
และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอ่ืน ๆ ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมจะรื้อถอนโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอ่ืน ๆ 
ภายในเวลาที่กองทัพอากาศก าหนด โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อกองทัพอากาศ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานในหนังสือฉบับนี้  

 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นไว้ ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกันเก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ที่
ผู้ปกครองการพักอาศัย ๑ ฉบับ 
 
   (ลงลายมือชื่อ) …………………………...………….. ผู้แสดงเจตนา 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………….. ผู้ปกครองการพักอาศัย 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………….. พยาน 
                    ( ............................................. ) 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………….. พยาน 
      ( ............................................. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๑๔ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
เขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง 

 
เขต ๑  (ท่าดินแดง) 
 ทิศเหนือ จดถนนกานตรัตน์ 
 ทิศใต้ จดถนนรณนภากาศ 
 ทิศตะวันออก จดถนนเรียบคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันตก จดถนนพหลโยธิน 
เขต ๒  (ท่าดินแดง)  
 ทิศเหนือ จดถนนรณนภากาศ 
 ทิศใต้ จดถนนพิมานทิพย์ 
 ทิศตะวันออก จดถนนเรียบคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันตก จดถนนพหลโยธิน 
เขต ๓  (ท่าดินแดง) 
 ทิศเหนือ จดถนนพิมานทิพย์ 
 ทิศใต้ จดถนนเรียบคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันออก จดถนนเรียบคลองชลประทาน 
 ทิศตะวันตก จดถนนพหลโยธิน 
เขต ๖  (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง)  
 ทิศเหนือ จดที่ท าการไปรษณีย์ดอนเมือง 
 ทิศใต้ จดตลาดใหม่ดอนเมือง 
 ทิศตะวันออก จดถนนเชิดวุฒากาศ 
 ทิศตะวันตก จดคลองเปรมประชากร 
เขต ๖  (ทุ่งสีกัน) 
 ทิศเหนือ จดถนนเดชะตุงคะ 
 ทิศใต้ จดหมู่บ้านปิ่นเจริญ และหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง 
 ทิศตะวันออก จดคลองเปรมประชากร 
 ทิศตะวันตก จดถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง 
เขต ๗ (กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน) 
 ทิศเหนือ จดหมู่บ้านวังทอง 
 ทิศใต้ จดสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 
 ทิศตะวันออก จดสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 
 ทิศตะวันตก จดถนนพหลโยธิน 
 
หมายเหตุ   เขต ๔ และ เขต ๕ เป็นเขตรักษาการณ์และสถานที่ราชการ 
 
 
 
 



ผนวก ๑๕ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจ าบ้านพักอาศัย แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ 

 
แผ่นป้ายประจ าบ้านพักอาศัย 
 -  ขนาดกว้าง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร พ้ืนสีน้ าเงิน 
 -  ตัวอักษรสูง ๑๐ เซนติเมตร และตัวเลขสูง ๘ เซนติเมตร สีขาว 
 
 พ.๑๐๐๙  น.๒๐๐๗  ร.๑๒๔๙  ป.๒๑๙๗  

 
แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้าน 
 -  ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พ้ืนสีน้ าเงิน 
 -  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว 
 
 ร.อ.ดี  พองาม      

 
แผ่นป้ายชื่อหน้าที่ 
 -  ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พ้ืนสีน้ าเงิน 
 -  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว 
 
 หัวหน้าบ้าน  ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๑๖ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจ าแฟลต แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ 

 
หมายเลขประจ าแฟลต 

-  ตัวเลขอักษรแบบพิมพ์และตัวเลขไทย ขนาดสูง ๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๕ เซนติเมตร  
 
             ฟส.๑   ฟส.(โสด)  ฟป.๒   
 
แผ่นป้ายหมายเลขประจ าห้อง 

-  ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร พ้ืนสีเงิน 
-  ตัวเลขอารบิค ขนาดสูง ๒.๕ เซนติเมตร สีด า 
 

           109  407  
 
แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้าน 
 -  ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พ้ืนสีน้ าเงิน 
 -  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว 
 
 ร.อ.ดี  พองาม      

 
แผ่นป้ายชื่อหน้าที่ 
 -  ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พ้ืนสีน้ าเงิน 
 -  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว 
 
 หัวหน้าบ้าน  ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๑๗ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย 

บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร สน.ผบ.ดม.(กรปภ.โทร.๒-๘๗๓๘)                                      

ที ่ กห ๐๖๔๒.๔/  วันที่         
เรื่อง ขอส่งรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง ประจ าเดือน   

เสนอ กพ.ทอ. 

                 สน.ผบ.ดม.ขอส่งรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย รายละเอียด ดังนี้ 
  จ านวน  

ล าดับ ประเภทบ้านพักอาศัย ยอด
จริง 

ว่าง ไม่ว่าง หมายเหตุ 
    รอซ่อม ผ่อนผัน ไม่ผ่อนผัน  

๑ เขต ๑ (ท่าดินแดง)       
 - บ้านเดี่ยว       
 - แฟลต 

\    
 
- 

      
 - ตึกแถว       

๒ เขต ๒ (ท่าดินแดง)       
 - บ้านเดี่ยว       
 - แฟลต 

 
      

 - ตึกแถว       
๓ เขต ๓ (ท่าดินแดง)       

 - บ้านเดี่ยว       
 - แฟลต       

 - แฟลตโสด น.สัญญาบัตร       
 - แฟลตโสด น.ประทวน       
 - ตึกแถว       

๔ เขต ๖ (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง)       
 -แฟลต       

๕ เขต ๖ (ทุ่งสีกัน)       
 - แฟลต น.สัญญาบัตร       
 - แฟลต น.ประทวน       
 - ตึกแถว       

  จึงเสนอมาเพ่ือทราบ 
 พล.อ.ต. 
            ผบ.ดม. 



ผนวก ๑๘ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานขอตรวจค้นบ้านพักอาศัย 

บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร สน.ผบ.ดม.(กรปภ.โทร.๒-๘๗๓๘)                                      

ที ่ กห ๐๖๔๒.๔/  วันที่         
เรื่อง ขอตรวจค้นบ้านพักอาศัย   

เรียน เจ้าบ้าน 

                 อาศัยอ านาจตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๒ ด้วยปรากฏว่า  
เจ้าบ้าน………………………………………………………….….…….…………….....…… สังกัด ………………………….……………… 
พักอาศัยในบ้านพักเลขที่ ………………………. แขวง ….……………..…………… เขต ………………………………… กทม.
ซึ่งเป็นบ้านพักของ ทอ.คือ (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว เขต …………... บ้านพัก ………………...……… 
ห้องท่ี …………… ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่  ……………… ลง ………..………เรื่อง..........................................………… 
มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเจ้าบ้านให้ที่พักหลบซ่อนบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด หรือมีสิ่งของผิด
กฎหมายอยู่ในความครอบครอง หรือสิ่งของที่ได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาโดยการกระท าความผิด 
หรือสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี อันจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ  ทอ.จึงให้  
คณก.ตรวจค้นบ้านพักอาศัยซึ่งประกอบด้วย น.เวรอ านวยการ ทอ.หรือ ผช.น.เวรอ านวยการ ทอ. ,  
น.อ านวยการหรือ น.เวรประจ าส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าบ้านผู้ถูกตรวจค้น และ น.เวรกองร้อยรักษาการณ์ 
พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.ด าเนินการตรวจค้นบ้านพักอาศัยของท่าน ในวันที่ …... เดือน ……………….. 
พ.ศ. ………….…… 

 เมื่อท าการตรวจค้นตามหนังสือฉบับนี้แล้ว หากพบว่ามีการกระท าความผิดต่อกฎหมาย  
ให้ คณก.ตรวจค้นบ้านพักอาศัย ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งของทางราชการ  
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

            จึงเรียนมาเพ่ือทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจค้นด้วยดี 
 
 
 พล.อ.ต. 
            ผบ.ดม. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลับ 

ลับ 



ผนวก ๑๙ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
หนังสือยินยอมการตรวจค้นบ้านพักอาศัย 

 
 ข้าพเจ้า …………………………………………………………………….... สังกัด …..…….………..………….………. 
พักอาศัยอยู่ที่ ……………..………………….. แขวง ……………….….………..… เขต ………….…………...……………… กทม. 
ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ คือ (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว เขต ……………………………...… 
บ้านพัก ………………...……… หอ้งที่ ……………..……… ตามหลักฐาน ……………..…………….…………..…………………… 
ยินยอมให้ท าการตรวจค้นบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้า และให้ความร่วมมือด้วยดี หากพบว่าในการพักอาศัย  
ของข้าพเจ้าหรือบุคคลในบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้ากระท าความผิดจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ด าเนินการ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งของทางราชการ โดยดี 
  
   (ลงชื่อ) ………………………………………………… เจ้าบ้าน 
            ( …………………………….………………. ) 
                                            (ต าแหน่ง) …………………….………………..………… 
    วันที่ ……........ เดือน ….…………. พ.ศ. ……........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๒๐ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
รายงานสถานภาพการพักอาศัย 

 
เขต …………………….    (    ) แฟลต  (    ) ตึกแถว  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     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………..…………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………...................................................................... 
 

 (ลงชื่อ) ………………………………………………… หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย      
                                                       (………………………………………………..) 
                                                           …………. /…………. /……..….. 

 
 
 
 
 
 



ผนวก ๒๑ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานส่งคืนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 
  เขียนที่ …..…………………..……………………. 
 วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ...........……... 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขประจ าตัว ……………….…………………….. ต าแหน่ง ………………..…...……………………………………………….. 
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว เขต ……….….………….… 
บ้านพัก ……..…………………. หอ้ง ……………..……….... มีความประสงค์ขอส่งบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศคืน 
ในวันที่ ……….….. เดือน ..…………… พ.ศ. ..….………..เวลา………………สาเหตุที่คืนบ้าน…….…………………………… 
............................................................................................................................. ................................................
ขอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจรับบ้านดังกล่าวด้วย  

 ในกรณีที่ติดค้างช าระ ค่าบ ารุง, ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา ของกองทัพอากาศ ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้กรมการเงินทหารอากาศหักเงินบ าเหน็จ-บ านาญได้ 
 
                      (ลงชื่อ) ……………………………….……………. ผู้ส่งบ้านคืน 
                                    ( ………………………………………….. ) 
                                           โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ……….…………………………………. 

ส่ง  สารวัตรเขต …..…………. ทราบ 
            -  ติดต่อเจ้าหน้าที่ ชย.ทอ.เพ่ือตรวจรับบ้านคืนตามเรื่องนี้ 
            -  แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน ให้งดหักเงินบ ารุง  
 
                         (ลงชื่อ) …………………………………………….. 
      หน.ผคศ.กรปภ.สน.ผบ.ดม. 
    …………. /…………. /………….. 
 

ตรวจแล้ว 
(ลงชื่อ) ……………………………….….. หัวหน้าสารวัตรเขต (ลงชื่อ) …………..…………..………..….. พยาน 
         (…………………………………..)               (…………………………………..) 
         ..…….… /………… /……..…..                                       ..…….… /………… /……..….. 
(ลงชื่อ) ……..………………………..….. จนท.ชย.ทอ. (ลงชื่อ) ……………….………………..….. พยาน 
         (…………………………………..)               (…………………………………..) 
         ..…….… /………… /……..…..                                       ..…….… /………… /……..….. 

 
 
 
 
 



ผนวก ๒๒ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานยินยอมให้หักเงินในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 
  เขียนที่ …..…………………..……………………. 
 วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ..........……... 

 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขประจ าตัว ……………….…………………….. ต าแหน่ง ………………..…...……………………………………………….. 
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว เขต ……….….………….… 
บ้านพัก ……….………….…. ห้อง ………..……....….ตามค าสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ................ลง .................... 
เรื่อง ............................................................................................. ขอให้ข้อตกลงไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ 

   ข้อ ๒ ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักเงินรายได้ประจ าเดือนของข้าพเจ้าเป็นเงิน 
บริจาคประจ า เพ่ือเป็นค่าบ ารุงส่งให้กรมการเงินทหารอากาศ เพ่ือใช้ดูแลรักษาความสะอาด ซ่อมแซม สิ่งช ารุด
เสียหาย การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ในบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ให้เกิดประโยชน์กับ 
ผู้พักอาศัยเป็นส่วนรวม และจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามความเหมาะสม 

   ข้อ ๓  ข้าพเจ้ายินยอมหมดสิทธิในการพักอาศัยเมื่อฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือปฏิบัติผิด
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ และ 
จะด าเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยทันที 

 ข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เจ้าบ้านและหัวหน้าควบคุม 
การพักอาศัยเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
   (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. เจ้าบ้าน 
   (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน 
                    ( …............................................ ) 
   (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน 
                                  ( ............................................... ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๒๓ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานยินยอมให้หักเงิน (การผ่อนผันการพักอาศัย) 

 
  เขียนที่ …..…………………..……………………. 
 วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ..........……... 

๑. ตามค าสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ……….…………... ลง ..………………………………….…..…
เรื่อง…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..… 
ให้ข้าพเจ้า ……………..…………………………………………………… หมายเลขประจ าตัว ………………………..……………… 
สังกัด ……………….......... รับเงินเดือน …..……….…… ชั้น …………..………... เป็นเงิน ………….…………………… บาท 
หมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว เขต ……….…… 
บ้านพัก ……..…………………. หอ้ง ……………..…....ตั้งแต่วันที่ …………….. เดือน ………………… พ.ศ. …………… นั้น 

๒. ข้าพเจ้า …………………...……………………….. ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย
ของกองทัพอากาศต่อไปอีกตั้งแต่เดือน …………….… พ.ศ. ………..…. จนถึงเดือน ……...…...….… พ.ศ. ..…………..
ตามหนังสือขอผ่อนผันที่แนบ ระหว่างที่ข้าพเจ้าได้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศนี้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้หน่วยเกี่ยวข้องหักเงินบ านาญหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับตามสิทธิ เป็นค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา หรือ
ค่าบริการอื่น ๆ เป็นรายเดือน ตามท่ีข้าพเจ้าได้ใช้ไป 

  ๓. หากข้าพเจ้าได้เสียชีวิตระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันให้เข้าพักอาศัยบ้านพักของกองทัพอากาศ 
ข้าพเจ้ายินดีให้หักเงินจากทายาทที่เป็นผู้รับเงินตามสิทธิ เป็นผู้ช าระค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๒ ให้กับกองทัพอากาศ
จนครบตามจ านวนเงินที่ได้ใช้ไป 

  ๔. หนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ท าไว้กับหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย เพ่ือให้หัวหน้า
ควบคุมการพักอาศัยด าเนินการส่งต่อไปยังหน่วยที่มีหน้าที่หักเก็บเงินรายได้ของข้าพเจ้า จากกรมการเงินทหารอากาศ
หรือจากคลังจังหวัดที่ข้าพเจ้าได้รับบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่จะได้รับตามสิทธิ 

 

    (ลงชื่อ) ……………………….……………………. ผู้ให้ค ายินยอม 
    (ลงชื่อ) ………………………………….............. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย            
   (ลงชื่อ) ………………………………………..…… พยาน 
            (…………………………………………..) 
   (ลงชื่อ) ………………………………………..…… พยาน 
            (…………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ๒๔ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
แบบรายงานการขอผ่อนผันการพักอาศัย 

บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                                       

ที ่    วันที่         
เรื่อง ขอผ่อนผันการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.  

เรียน ประธานกรรมการบ้านพักอาศัย ทอ. 

  ข้าพเจ้า ...........……………..…………………................................. สังกัดเดิม .................................. 
(กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน) เป็น สามี / ภรรยา ......………………………........................... สังกัดเดิม .......……................….. 
โทรศัพท์บ้าน ………………………………………....................... มือถือ …………………….......…...…………………............... 
พักอาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท (  ) บ้านเดี่ยว (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว เขต ……….….…………………….… 
บ้านพัก ……..……………………………………. ห้อง …………………..……….... มีบุคคลในครอบครัว……..............…….คน 
หมดสิทธิการพักอาศัยเนื่องจาก .......................................................................................................................
ข้าพเจ้า ได้ท าเรื่องขอผ่อนผันมาแล้ว ............. ครั้ง เมื่อวันที่ .................................... ถึง ....................................
และครั้งนี้มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการพักอาศัยในบ้านพัก ทอ.ต่อจนถึง ……….........................................… 
โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 ๑. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
          (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
 
 
  บุคคลที่สามารถติดต่อได้...................................................................................................... ...... 
โทรศัพท์บ้าน…………………………………………........................มือถือ……………………….......…...…………………............ 
 
 
หมายเหตุ ต้องแนบหลักฐานประกอบเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 


