
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ่    

แบบฟอร์มค ำขอทีพั่กอำศัยของทำงรำชกำร  
มทร.ศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 

 

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

เรียน คณะกรรมการที่พักอาศัยของทางราชการ 
 

 ข้าพเจ้า.........................................................................................ต าแหน่ง.............................................................................                                 
สังกัด.................................................................โทรศัพท ์(มือถือ)…………..………………….......มีความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยท่ีพักของ
ทางราชการ  มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีคณุสมบัติในการพิจารณาการนับคะแนน ดังนี้ 
 

 ๑. สถานภาพ   
  ข้าราชการ   
  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  
  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
  ลูกจ้างประจ า   

พนักงานราชการ 
 ลูกจ้างช่ัวคราว (สายวิชาการ) 

ลูกจ้างช่ัวคราว (สายสนับสนุน) 
 

๒.  สถานภาพทางครอบครัว 
  โสด / หย่าร้าง / หม้าย  

สมรส (แนบส าเนาทะเบียนสมรส)  
       คู่สมรส ช่ือ-นามสกุล..................................................................................................................... 
       อาชีพ.............................................................สถานท่ีท างาน.......................................................... 
มีบุตร จ านวน.............คน 
 

 ๓.   เริ่มปฏิบัติงาน ณ  มทร.ศรีวชัิย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่   
                  เมื่อวันท่ี............เดอืน............................... พ.ศ. ..................  รวมเป็นระยะเวลา............ปี............เดือน  ถึงปัจจุบัน 
 

 ๔.   ระยะทางจากบา้นท่ีอาศัยปัจจุบัน (แนบส าเนาทะเบียนบ้าน) ถึงวิทยาเขตฯ.........................................กิโลเมตร 
 

 ๕.   ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอท่ีพักของวิทยาเขตฯ ดังนี้ 
  ประเภท ก ได้แก่  บ้านเดีย่ว    ประเภท ข ได้แก่ บ้านแฝด ๒ ช้ัน 
  ประเภท ค ได้แก่  แฟลต    ประเภท ง ได้แก่  ห้องแถว 
  ประเภท จ ได้แก่  บ้านแฝดชั้นเดยีว   
 ๖.   เอกสารทีต่้องแนบ 
                    ๑. ส าเนาบัตรประชาชน                                            ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                    ๓. ระยะทาง ภูมลิ าเนา-วิทยาเขตฯ (Google Maps)          ๔. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
 
 
 
        ลงช่ือ................................................................ 
 

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

หมำยเหตุ สิทธิ์ในการยื่นค าขอเข้าพักอาศัย 
(๑) ระยะทางจากวิทยาเขตถึงภูมิล าเนา ไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลเมตร 
(๒) ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอเข้าพักอาศัยได้ทุกประเภท 
(๓) ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และพนักงานราชการ ให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอเข้าพักอาศัยได้เฉพาะ
ประเภท ก.  ข.  ง.  และ จ. 
(๔)  ลูกจ้างประจ า ให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอเข้าพักอาศัยได้เฉพาะประเภท ข. ง. และ จ. 
(๕)  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอเข้าพักอาศัยได้เฉพาะประเภท ค. และ ง. 
(๖)  ลูกจ้างชั่วคราว ที่มิใช่อาจารย์ให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอเข้าพักอาศัยได้เฉพาะประเภท ง. และ จ. 
(๗)  กรณี (๒) บุคลากรที่มีสถานภาพโสด ที่มีอายุมากกว่า ๔๕ ปี หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) หรือเป็น
ผู้บริหารหน่วยงานหรือเทียบเท่า สามารถข้อเข้าพักอาศัยเพียงคนเดียวได้ 

  
 
 

แบบฟอร์ม (๑) 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ่    

แบบฟอร์มแจ้งคืนที่พักอำศัยของทำงรำชกำร  
มทร.ศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 

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

เรียน คณะกรรมการที่พักอาศัยของทางราชการ 
 

 ข้าพเจ้า.........................................................................................ต าแหน่ง.............................................................................                                 
สังกัด.................................................................โทรศัพท ์(มือถือ)…………..………………….......มีความประสงค์ขอคืนท่ีพักอาศัยของทาง
ราชการ  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

 ๑.  สถานภาพ 
  ข้าราชการ   
  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  
  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
  ลูกจ้างประจ า  ,  พนักงานราชการ 
  ลูกจ้างช่ัวคราว (สายวิชาการ) 

ลูกจ้างช่ัวคราว (สายสนับสนุน) 
 

 ๒.   ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนที่พักของวิทยาเขตฯ ดังนี ้
  ประเภท ก ได้แก่ บ้านเดี่ยว    ประเภท ข ได้แก่ บ้านแฝด ๒ ช้ัน 
  ประเภท ค ได้แก่  แฟลต    ประเภท ง ได้แก่  ห้องแถว 
  ประเภท จ ได้แก่  บ้านแฝดชั้นเดยีว   
 ๓. รายละเอียดที่พักอาศัย................................................................................................................................................. 
 ๔. ตั้งแต่วนัท่ี........................เดือน.....................................พ.ศ. ................................... 
 ๕. กุญแจบ้านพักอาศัย จ านวน..................................ชุด 
 
    
        ลงช่ือ........................................................ 
 

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

แบบฟอร์ม (๒) 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ่    

 
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงที่พักอำศัยของทำงรำชกำร 

มทร.ศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 

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

เรียน คณะกรรมการที่พักอาศัยของทางราชการ 
 

 ข้าพเจ้า.........................................................................................ต าแหนง่.............................................................................                                 
สังกัด.................................................................โทรศัพท ์(มือถือ)…………..………………….......มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงที่พัก
อาศัยของทางราชการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

๑. เดิม  ข้าพเจ้าพักอาศัยท่ีพักของทางวิทยาเขต  
  ประเภท ก ได้แก่ บ้านเดี่ยว    ประเภท ข ได้แก่ บ้านแฝด ๒ ช้ัน 
  ประเภท ค ได้แก่  แฟลต    ประเภท ง ได้แก่  ห้องแถว 
  ประเภท จ ได้แก่  บ้านแฝดชั้นเดยีว   

รายละเอียดที่พักอาศยั............................................................................................................................................. 
๒. ข้าพเจ้าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัย รายละเอียดดังนี ้

ประเภท ก ได้แก่ บ้านเดี่ยว    ประเภท ข ได้แก่ บ้านแฝด ๒ ช้ัน 
  ประเภท ค ได้แก่  แฟลต    ประเภท ง ได้แก่  ห้องแถว 
  ประเภท จ ได้แก่  บ้านแฝดชั้นเดยีว   
 

๓. เหตุผลประกอบการพิจารณา
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

  
 
        ลงช่ือ........................................................ 
 

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

 
 

                       
 

  
 

 
 
 

แบบฟอร์ม (๓) 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ่    

 
แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์ท่ีพักอำศยัของทำงรำชกำร 

มทร.ศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 

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

เรียน คณะกรรมการที่พักอาศัยของทางราชการ 
 

 ข้าพเจ้า.........................................................................................ต าแหน่ง.............................................................................                                 
สังกัด.................................................................โทรศัพท ์(มือถือ)…………..………………….......มีความประสงค์ขอสละสิทธ์ิเข้าพักอาศัยท่ี
พักของทางราชการ  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
 

 ๑.   ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอสละสิทธ์ิที่พักของวิทยาเขตฯ ดังนี้ 
  ประเภท ก ได้แก่ บ้านเดี่ยว    ประเภท ข ได้แก่ บ้านแฝด 
  ประเภท ค ได้แก่  แฟลต    ประเภท ง ได้แก่  ห้องแถว 
  ประเภท จ ได้แก่  บ้านพักลูกจา้งประจ า  ประเภท ฉ ได้แก่  อาคารอื่นๆ 
  

 ๒. ตั้งแต่วันท่ี........................เดือน.....................................พ.ศ. ................................. เป็นต้นไป 
 
 
 
        ลงช่ือ........................................................ 
 

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

 

 

 
 

 

 
 

 
 

แบบฟอร์ม (๔) 


