Download ใบสมัคร

แบบแจงความประสงคการขอใชสิทธิเขาพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)...........................................นามสกุล.................................................ตําแหนง………………………..
หนวยงานที่สังกัด (โปรแกรม /คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง)...............................................................................................
เบอรโทรศัพทภายใน....................................................เบอรมือถือ..................................................................................
E-mail Address ………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
๒. ความประสงคเขาพักอาศัย
มีความประสงคขอใชสิทธิเขาพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร KPRU MS PLACE
มีความประสงคขอใชสิทธิยา ยหองพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร KPRU MS PLACE
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย หลักเกณฑการเขาพักและการบริหารอาคารที่ พัก
อาศัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หมวด ๒ ขอ ๙ การจัดสรรอาคารที่พักอาศัยจะกระทําตอเมื่อมี
อาคารที่พักอาศัยวางอยู โดยใหกรรมการ พิจารณาจากคุณสมบัติของผูขอเขาพักอาศัยตามหลักเกณฑ...
๓. วันที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง เมื่อวันที่...........เดือน......................พ.ศ.............อายุงานราชการ..............ป..........เดือน
ในกรณีที่เคยปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารยประจําตามสัญญาจางหรือลูกจางชั่วคราว กอนการบรรจุแตงตั้ง (ถามี)
ตั้งแต..............................................เปนเวลา ..................ป......................เดือน
๔. สถานภาพ
๔.๑

๔.๒

๔.๓

สถานภาพ

O โสด

O สมรส โปรดแนบสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
O หมาย โปรดแนบสําเนาใบหยา / ใบมรณะ (ถามี)

กรณีสมรสแลวโปรดระบุใหครบ
O อยูดวยกัน O แยกกันอยู
คูสมรส ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)......................................นามสกุล.....................................อายุ........ป
อาชีพ...........................................สถานที่ทาํ งาน................................................................................
ตําแหนง..............................................................................................................................................
บุตร
O ไมมีบุตร
O กําลังตั้งครรภ
O มีบุตร จํานวน....................คน
มีอายุตามลําดับคือ.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

๕. ที่อยูอาศัย ณ ปจจุบัน (โปรดแนบสําเนาทะเบียนบาน)
๕.๑ O ไมมีบานเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
๕.๒ O กรณีมีบานเปนของตนเองหรือคูสมรส O มีบานเปนกรรมสิทธิของตนเอง
O มีบานเปนกรรมสิทธิของคูสมรส
มีพื้นที่.............ไร..............ตารางวา บานเลขที่.............หมูที่...........ซอย...........................ถนน.........................
ตําบล..........................อําเภอ....................................จังหวัด.........................................
ระยะทางจากบานพักกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ................................................................กิโลเมตร
๕.๓ O กรณีเชาบาน (แนบสําเนาสัญญาเชาที่ถูกตองตามกฎหมาย)
ระยะเวลาที่เชาอาศัย.................................ป......................เดือน อัตราคาเชา................................บาท/เดือน
ที่อยูสถานที่เชาอาศัย..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ระยะทางจากสถานที่เชาอาศัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ...................................................กิโลเมตร
๕.๔ O กรณีอาศัยกับผูอื่น (พอ/แม หรือบุคคลอื่นๆ )
ระยะเวลาอาศัย.....................................ป..............................เดือน คาใชจาย.................................บาท/เดือน
ที่อยูสถานที่อาศัย................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ระยะทางจากสถานที่พักอาศัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ..................................................กิโลเมตร
๖. พาหนะสวนตัว ปจจุบันมีพาหนะที่เปนกรรมสิทธิสวนตัวคือ
O รถจักรยานยนต....................คัน O รถยนตนั่ง ๔ ลอ............คัน
O อื่น ๆ ระบุ..........................จํานวน..................คัน

O รถตู................ คัน

๗. การเดินทางมาทํางาน
๗.๑ กรณีเดินทางโดยพาหนะโดยสารประจําทาง พาหนะที่ใชไดแก...........................ใชเวลาเที่ยวละ..............นาที
เสียคาใชจายเที่ยวละ...................บาท รวมคาใชจายเดินทางไป–กลับ เดือนละ.........................................บาท
๗.๒ กรณีเดินทางโดยพาหนะสวนตัว พาหนะที่ใชไดแก..................................ใชเวลาเที่ยวละ..........................นาที
เสียคาใชจายเที่ยวละ...................บาท รวมคาใชจา ยเดินทางไป–กลับ เดือนละ........................................บาท
๘. การพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
O พักอาศัยอยูในปจจุบนั
๘.๑

O เคยพักแตยายออกไปแลว

O ไมเคยพัก

กรณีพักอาศัยอยูในปจจุบัน พักที่บานพัก.................................บานพัก/หองเลขที่.....................
เริ่มเขาพักเมื่อวันที่.................เดือน..............................พ.ศ............รวม..............ป....................เดือน
กอนเขาพักอาศัย พักอยูที่บานเลขที่...........หมู............ซอย.................ถนน.......................................
ตําบล...................................อําเภอ....................................จังหวัด.....................................................

๘.๒

๙.

กรณีเคยพักแตยายออกไปแลว
พักที่/บานพัก....................บานพัก/หองเลขที่.........................
เริ่มเขาพักระหวางวันที่..............เดือน.......................พ.ศ.................รวม..........ป.......................เดือน
เหตุที่ยายออก...................................................................................................................................
การใชสวัสดิการดานเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะหจาก
๙.๑ มหาวิทยาลัย
O เคย
O ไมเคย
๙.๒ ธนาคารอาคารสงเคราะห
O เคย
O ไมเคย
๙.๓ อื่นๆ..........................................................................................................................................

๑๐. เหตุผลในการสมัครเขาพักอาศัยหรือยายหองพักในอาคารที่พักบุคลากรฯ อัตราคาบํารุงเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(เงินประกันคาของเสียหาย จํานวน ๑,๐๐๐ บาท โดยชําระเปนเงินสด หรือชําระเปนรายเดือน ๔ งวด
เริ่มตั้งแตเดือนที่เขาพักอาศัย)
สมาชิกครอบครัวที่นาํ เขาพักอาศัยรวมดวยกับขาพเจามีจาํ นวน............................................คน ไดแก
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

เกี่ยวของเปน

สถานทีท่ ํางาน/สถานศึกษา

๑๑.

คํารับรองของผูบังคับบัญชาชัน้ ตน
O ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวขางตนของ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................
เปนความจริง และเปนผูมีคุณสมบัติ มีความประพฤติเหมาะสม ตลอดจนความจําเปนตอหนวยงานในการเขาพัก
หอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลงชื่อ..........................................................................
(........................................................................)
ตําแหนง....................................................................
............../.............................../..................
๑๒. ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลังแลว
พบวา ขอมูลดังกลาวไมเปนความจริง ถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการใชสิทธิเขาพักอาศัยที่พักบุคลากร
ลงชื่อ....................................................ผูแจงความประสงค
(...............................................................)
วันที่............เดือน...........................พ.ศ.............
หมายเหตุ โปรดสงแบบแจงความประสงคทสี่ ํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ตั้งแต
วันที่ ๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หากพนกําหนดนี้ ถือวาไมมีความประสงคขอใชสิทธิเขาพักอาศัยในอาคาร
ที่พักบุคลากร KPRU MS PLACE

เงินเดือน
(บาท)

หมายเหตุ โปรดสงแบบสอบถามที่งานการเจาหนาที่และนิติการ ตั้งแตวันที่ ๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
หากพนกําหนดนี้ ถือวาไมมีความประสงคขอใชสิทธิเขาพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร
มรภ.กพ.
หลักฐานประกอบเพื่อขอใชสิทธิที่พักอาศัย
๑. เอกสารจําเปนที่ตองแนบ
๑.๑ สําหรับผูขอหองพัก
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
O สําเนาบัตรขาราชการ,พนักงาน
O รูปถายขนาด ๑ นิ้ว
O สําเนาทะเบียนบาน

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๒ รูป
จํานวน ๑ ฉบับ

๑.๒ คูสมรส,ผูพักรวม
O สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
O สําเนาบัตรขาราชการ,พนักงาน จํานวน ๑ ฉบับ
O สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ

๒. เอกสารที่เพิ่มเติม (ถามี)
O สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน ๑ ฉบับ
O สําเนาหนังสือรับรองแสดงความประสงคใชคํานําหนาและชื่อ-สกุลเดิม จํานวน ๑ ฉบับ
O สําเนาสูติบัตรบุตร จํานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ กรุณากรอกเอกสารพรอมแนบหลักฐานใหครบถวนกอนนําสง ซึ่งหลักฐานดังกลาว
เปนขอมูลสําคัญในการใชประกอบการพิจารณา

