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สัญญาการเข้าพักอาศัยในอาคารประเภทแฟลตของกองทัพบก
ฉบับที่........................ สัญญานี้ทาที่ กรมสวัสดิการทหารบก
วันที.่ ...........เดือน...........................พ.ศ.................................
พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์
ระหว่าง กองทัพบก โดย..........................................................................................................
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการสงเคราะห์ ทาการโดยคาสั่งกองทัพบก ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า
“ผู้ให้พักอาศัย” ฝ่ายหนึ่งกับ....................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.......................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...........................................หมายเลขประจาตัวประชาชน...........................................................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้พักอาศัย” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้พักอาศัยตกลงให้ผู้พักอาศัย พักอาศัยในอาคารประเภทแฟลตของกองทัพบก
หมายเลขห้อง......................................บ้านเลขที่..........................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.....................................
เพื่อประโยชน์ในการพักอาศัย ตามระยะเวลาที่ผู้พักอาศัยมีสิทธิในการพักอาศัย
ข้อ 2. ผู้พักอาศัยจะต้องชาระค่าบริการส่วนกลาง, ค่าบริการสิ่งสาธารณูปโภค, ค่าเคเบิ้ลทีวี,
ค่าน้าประปา-ไฟฟ้า ตามที่ใช้จริง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ข้อ 3. ผู้พักอาศัยตกลงยินยอมชาระเงินเป็นค่าประกันของเสียหายประจาห้องพักให้แก่
ผู้ให้พักอาศัย เป็นเงิน...................................บาท (................................................................................)
โดยผ่อนชาระเดือนละ...............................บาท จนกว่าจะครบตามจานวน โดยผู้พักอาศัยไม่มีสิทธิได้
ดอกเบี้ยในเงินดังกล่าว เงินประกันนี้ผู้ให้พักอาศัยจะคืนให้ผู้พักอาศัยเมื่อส่งคืนห้องพัก หลังจากได้หัก
ชาระหนี้และค่าเสียหายอื่นๆ แล้ว ทั้งนี้จะต้องไม่ปรากฏว่าผู้พักอาศัยได้ปฏิบัติผิดสัญญาจนเป็นเหตุ
ให้หมดสิทธิพักอาศัย และหากผู้พักอาศัยปฏิบัติผิดสัญญาอันเป็นเหตุให้หมดสิทธิพักอาศัย ผู้พักอาศัย
ยินยอมให้ผู้ให้พักอาศัยริบเงินประกันทั้งหมด โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ
ข้อ 4. ผู้พักอาศัยจะต้องชาระค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 โดยยินยอมให้หน่วยต้นสังกัดหัก
จากเงินเดือนส่งให้ กรมสวัสดิการทหารบก ทุกสิ้นเดือน กรณีย้ายหน่วยหรือออกจากราชการ แต่ยังคง
พักอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถหักจากเงินเดือนได้ ผู้พักอาศัยจะต้องนาส่งเงินดังกล่าว ที่
แผนกการเงิน กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก ภายในวันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน
หากมิได้มาชาระภายในเวลาที่กาหนด ผู้พักอาศัยยินยอมเสียค่าปรับในอัตรา วันละ 10.-บาท และหาก

-2ค้างชาระเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน ผู้ให้พักอาศัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที พร้อมทั้งริบเงินประกัน
ที่เหลือหลังจากหักใช้หนี้และค่าเสียหายอื่นๆ ให้แก่ผู้ให้พักอาศัยแล้ว
ข้อ 5. ผู้พักอาศัยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของผู้ให้พักอาศัย ซึ่งได้
ติดประกาศหรือแจ้งให้ทราบ ณ อาคารที่พักและวิธีการอื่นใด โดยเคร่งครัด และให้ถือว่า ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการพักอาศัย หากผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตาม
ผู้ให้พักอาศัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 6. ผู้พักอาศัยจะหมดสิทธิพักอาศัยและต้องส่งคืนห้องพักให้แก่ผู้ให้พักอาศัย ดังนี้
6.1 ถึงแก่กรรม บริวารต้องส่งคืนห้องพักภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้พักอาศัยถึง
แก่กรรม
6.2 ย้ายออกนอกกองทัพบก หรือออกจากราชการ ส่งคืนห้องพักภายใน 180 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งย้ายออกจากกองทัพบก หรือออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด
6.3 กรณีหมดสิทธิพักอาศัยเนื่องจากปฏิบัติผิดระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพัก
อาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัดกองทัพบก พ.ศ.2553 ให้ส่งคืน
ห้องพักภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง โดยมีเงื่อนไขการผิดสัญญาดังนี้
6.3.1 ผู้พักอาศัยได้รับสิทธิพักอาศัยแต่มิได้พักอาศัยจริง
6.3.2 ให้บุคคลอื่นพักอาศัย หรือ เช่าพักอาศัยแทน
6.3.3 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หรือกระทาผิดสัญญาการ
เข้าพักอาศัย
6.3.4 ผู้พักอาศัยหรือบริวารได้กระทาความผิดทางอาญา โดยปรากฏหลักฐาน
ชัดแจ้งเป็นที่ประจักษ์
6.4 กรณีหมดสิทธิพักอาศัย เนื่องจากผู้พักอาศัยหรือบริวารมีพฤติการณ์ที่เป็นภัย
ต่อความสงบสุขของผู้พักอาศัยอื่น หรือกระทาการใดๆ อันเป็นเหตุให้เดือดร้อนราคาญ หรือเกิดความ
เสียหายแก่ผู้พักอาศัยอื่น หรือทางราชการ ให้ส่งคืนห้องพักภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบ
คาสั่ง
ข้อ 7. ผู้พักอาศัยต้องเข้าพักอาศัยเองและจะต้องมีคนอาศัยอยู่ในครอบครัวตามจานวน
ที่ระบุไว้ในคาร้องขอเข้าพักอาศัย จะยอมให้ผู้อื่นมาอาศัยอยู่ด้วยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้ให้พักอาศัยเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรของผู้พักอาศัยที่เกิดใหม่
ข้อ 8. ถ้าผู้พักอาศัยมีหรือได้มาซึ่งอาคารหรือที่พัก โดยการสงเคราะห์จากกองทัพบก หรือ
ที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ผู้พักอาศัยจะต้องบอกคืนห้องพัก
อาศัยให้แก่ผู้ให้พักอาศัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มาซึ่งอาคารหรือที่พักอาศัยดังกล่าว

-3ข้อ 9. ผู้พักอาศัยสัญญาว่าจะพักอยู่ในห้องพักด้วยความสงบ ไม่กระทาหรือยินยอม
ให้ผู้อื่นกระทาการใดๆ ภายในหรือภายนอกห้องพัก อันเป็นการกระทาผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือเป็นที่รังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
แก่ผู้พักอาศัยอื่น
ข้อ 10. ผู้พักอาศัยและครอบครัว หรือผู้อยู่ในความปกครอง จะต้องปฏิบัติดังนี้
10.1 จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการทหารบก
และระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัด
10.2 จะต้องอบรมและชี้แจงผู้ที่อยู่ในความปกครองของตน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด
10.3 จะต้องไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
10.4 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในห้องพัก และบริเวณที่พักอาศัย
10.5 ถ้ามีการชารุดเสียหายเกี่ยวกับไฟฟ้า- ประปา อุปกรณ์ส่วนควบภายในห้องพักอาศัย
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารฯ เพื่อแก้ไขให้ ห้ามแก้ไขเองโดยพลการ โดยผู้พักอาศัยยินยอม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
10.6 จะใช้บันไดหนีไฟได้ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดวินาศภัยต่างๆ
เช่น อัคคีภัย เท่านั้น
10.7 จะต้องไม่ขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้พักอาศัยเป็นลายลักษณ์อักษร
10.8 จะต้องไม่นาสิ่งของมาวางเกะกะในที่ๆมีสภาพเป็นส่วนรวมตามระเบียงทางเดิน
10.9 ต้องไม่ตอกหรือติดสิ่งใดบนผนังห้องพัก
10.10การใช้ลิฟท์ประจาอาคารจะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาที่ประกาศไว้หน้าประตูลิฟท์
10.11 ผู้พักอาศัยจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้ให้พักอาศัยเข้าไปตรวจสอบซ่อมแซม
สถานที่ๆ พักอาศัย โดยผู้ให้พักอาศัยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร และ
ผู้พักอาศัยจะต้องดูแล พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในระหว่างการตรวจซ่อมแซมนั้นด้วย
10.12 ผู้พักอาศัยสัญญาว่าจะไม่กระทาการใดดังต่อไปนี้
10.12.1 เลี้ยงสัตว์ภายในห้องพักอาศัย
10.12.2 ปลูกต้นไม้ หรือนาทรัพย์สินส่วนตัวมาวางไว้นอกห้องพักอาศัย
10.12.3 นาสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในห้องพัก เช่น น้ามันเชื้อเพลิง,
วัตถุระเบิด เป็นต้น
10.13 ผู้พักอาศัยจะต้องรักษาความสะอาดของห้องพัก ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ
ในห้องพักให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ และผู้พักอาศัยจะนาขยะไปทิ้งในที่ทิ้งขยะ
ที่จัดเตรียมไว้ให้ จะไม่นาไปวางกองไว้บริเวณทางเดินหน้าห้องพัก ไม่ทิ้งสิ่งที่จะทาให้เกิดการอุดตัน
ลงในท่อน้าทิ้ง หรือชักโครก หากมีการทิ้งและเกิดการอุดตันขึ้น ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เกิดขึ้นในการทาให้ท่อน้าทิ้ง หรือชักโครก ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม

-410.14 ผู้พักอาศัยจะสงวนรักษาห้องพัก ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ในห้องพัก ดังเช่น
ทรัพย์สินของตนเอง ทั้งต้องบารุงรักษาและซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติด้วยทุนทรัพย์
ของผู้พักอาศัยเอง
10.15 ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลาย
อย่างใดๆ อันเกิดแก่ห้องพัก และทรัพย์สินต่างๆ ภายในห้องพัก
10.16 ผู้พักอาศัยจะไม่ทาการดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน ห้องพักและทรัพย์สินต่างๆ
ในห้องพัก หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินในห้องพักออกนอกห้องพัก หากฝ่าฝืน ผู้พักอาศัยต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายใดๆ อันเกิดแต่การฝ่าฝืนนั้น
10.17 ผู้พักอาศัยจะไม่นาห้องพักไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือโอนสิทธิของตนที่มีอยู่ตาม
สัญญานี้ให้ผู้อื่นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
10.18 ผู้พักอาศัยยินยอมให้ผู้ให้พักอาศัย หรือผู้บังคับหน่วยเจ้าของส่วนแบ่งห้องพัก
ตรวจดูห้องพักและทรัพย์สินต่างๆ ภายในห้องพัก เมื่อมีเหตุอันสงสัยว่าจะมีการกระทาผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดี
10.19 ผู้ให้พักอาศัยไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายอย่างใดๆ
อันเกิดแก่รถยนต์รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ในรถยนต์ของผู้พักอาศัย ซึ่งได้นามาจอดไว้ในบริเวณที่พักอาศัย
10.20 ผู้พักอาศัยจะต้องไม่กระทาการอันใดที่ผิดวัตถุประสงค์ของการพักอาศัย เช่น
ทาเป็นร้านค้า , ให้เช่าพื้นที่วางสินค้า หรือกระทาการที่ให้บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์
10.21 ผู้พักอาศัยต้องไม่ดื่มสุรา , ทะเลาะวิวาท หรือกระทาการใดๆ ทั้งภายใน
และภายนอกห้องพัก จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนราคาญ
10.22 ผู้พักอาศัยจะต้องรักษาความปลอดภัยห้องพักและทรัพย์สินภายในห้องพัก
เพื่อป้องกันการลักขโมย ทั้งนี้หากเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทของผู้พักอาศัย ผู้พักอาศัย
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ให้พักอาศัย กรณีที่ห้องพักถูกงัดขโมยทรัพย์สิน ผู้พักอาศัย
จะต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้ให้พักอาศัยจะเป็น
ผู้ประสานงานติดตามความคืบหน้าของคดี พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ไขต่อไป
ข้อ 11. ในกรณีที่สัญญาพักอาศัยสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และผู้พักอาศัยไม่ยอมส่งคืน
ห้องพักให้แก่ผู้ให้พักอาศัย ผู้ให้พักอาศัยหรือผู้บังคับหน่วยเจ้าของส่วนแบ่งห้องพักมีสิทธิเข้ายึดครอง
ห้องพัก และขนย้ายทรัพย์สินของผู้พักอาศัยออกจากห้องพักได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย
หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้พักอาศัย และผู้ให้พักอาศัยมีสิทธิริบเงินประกัน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 3 ด้วย
ข้อ 12.บรรดาคาบอกกล่าวใดๆ ซึ่งผู้ให้พักอาศัยจะพึงส่งแก่ผู้พักอาศัย ถ้าส่งให้แก่บุคคล
ที่พักอาศัยอยู่ในห้องพัก หรือปิดไว้ที่หน้าประตูห้องพักให้ถือว่าเป็นการส่งแก่ผู้พักอาศัยโดยชอบแล้ว
ตั้งแต่วันที่ส่งหรือปิดประกาศไว้แล้วแต่กรณี

-5ข้อ 13. เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้พักอาศัยจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของ
ผู้ให้พักอาศัยตรวจสภาพความเรียบร้อยของห้องพัก ตลอดจนอุปกรณ์ส่วนควบเครื่องใช้ต่างๆ ประจา
ห้องพักเสียก่อน โดยผู้พักอาศัยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อให้มีสภาพ
เหมือนแรกเข้าพักอาศัย ผู้พักอาศัยมีสิทธิขอถอนเงิน ค่าประกันส่วนที่เหลือคืนได้ในวันบอกเลิกสัญญา
หากเงินค่าประกันของเสียหายที่ชาระไว้ไม่เพียงพอกับค่าซ่อมแซม หรือซื้อสิ่งของที่ชารุดเสียหาย
ผู้พักอาศัยยินยอมชาระเงินเพิ่มเติมให้จนเต็มจานวนที่ขาดไปนั้นในทันที
ข้อ 14. เมื่อผู้พักอาศัยได้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ครบถ้วน ย่อมมีสิทธิเข้าพักอาศัยในห้องพัก
ได้ตลอดระยะเวลาที่กาหนดแต่ถ้าหากทางราชการต้องการสถานทีหรื
่ อผู้พักอาศัยผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
จนเป็นเหตุให้หมดสิทธิการพักอาศัย ผู้พักอาศัยต้องส่งคืนห้องให้แก่ผู้ให้พักอาศัย ภายในระยะเวลาที่
กาหนดในข้อ 6
ข้อ 15. หากผู้พักอาศัยประพฤติผิดล่วงละเมิดสัญญา แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด หรือกระทาผิด
วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใดผู้พักอาศัยยินยอมให้ผู้ให้พักอาศัยหรือผู้บังคับหน่วยเจ้าของส่วนแบ่งห้องพัก
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเข้ายึดถือครอบครองห้องพักอาศัยได้โดยพลัน ทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข้อ 16. ผู้ให้พักอาศัยหรือผู้บังคับหน่วยเจ้าของส่วนแบ่งห้องพัก มีอานาจทาลายสิ่งกีดขวาง
อันเป็นอุปสรรคในการที่จะจัดการ เพื่อการเข้าครอบครองห้องพัก และมีสิทธิจัดการกับสิ่งของ
ในห้องพักได้ตามสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และผู้พักอาศัยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
จากการจัดการดังกล่าว
ข้อ 17. เมื่อผู้พักอาศัย ย้ายออกจากห้องพักโดยไม่พักอาศัยต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จะต้อง
รายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลของผู้ให้พักอาศัยทราบล่วงหน้าก่อน7 วัน เพื่อตรวจสอบสภาพห้องพัก
ตลอดจนอุปกรณ์ส่วนควบและเครื่องใช้ต่างๆ และประมาณราคาค่าสิ่งของชารุดเสียหาย มิฉะนั้น
ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบในความเสียหาย แม้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้พักอาศัยออกจากห้องพัก
ไปแล้วก็ตาม และผู้พักอาศัยจะถอนเงินค่าประกันของเสียหายได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ให้พักอาศัย
แล้วเท่านั้น
ข้อ 18. หากผู้พักอาศัยทาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศผู้พักอาศัยจะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในบริเวณที่เป็นด้านหลังของอาคารที่พักเท่านั้น
ข้อ 19. หากผู้พักอาศัยทาการติดตั้งลูกกรงเหล็กในบริเวณด้านหลังของอาคารที่พักอาศัย
การติดตั้งนั้น จะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกกรงเหล็ก ยื่นออกมานอกอาคาร
ข้อ 20. หากผู้พักอาศัยมีความจาเป็น จะวางสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลทีวี รวมทั้งการ
ติดต่อสื่อสารใดๆ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ให้พักอาศัยก่อน จึงดาเนินการได้
ข้อ 21. หากผู้พักอาศัยกระทาผิดต่อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงทันที

-6ข้อ 22. ในวันที่ทาสัญญานี้ ผู้พักอาศัยได้ตรวจดูห้องพักตลอดจนทรัพย์สิน และอุปกรณ์
ต่างๆ ในห้องพักแล้ว เห็นว่ามีสภาพปกติที่ผู้พักอาศัยสามารถจะใช้หรือได้รับประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์แห่งการพักอาศัยทุกประการ และผู้ให้พักอาศัยได้ส่งมอบห้องพัก และทรัพย์สิน
พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องพักแก่ผู้พักอาศัยแล้ว
ข้อ 23. ในส่วนห้องพักอาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) ส่วนแบ่งผู้บังคับบัญชา
ให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสานักงานเจ้าของส่วนแบ่งที่ดารงตาแหน่งในปัจจุบัน เป็นผู้อนุมัติสิทธิ
การพักอาศัย และเมื่อมีการเปลี่ยนตาแหน่งผู้มีอานาจอนุมัติสิทธิการพักอาศัย ให้ผู้พักอาศัยเดิม
ทาหนังสือขออนุมัติการพักอาศัยจากผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจอนุมัติท่านใหม่ทุกครั้ง โดยให้ทาหนังสือ
ขออนุมัติผ่าน สก.ทบ. ภายใน 30 วัน
สัญญาการพักอาศัยนี้จัดทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญา
ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
พ.อ.
(ลงลายมือชื่อ).............………………………….........ผู
้ให้พักอาศัย
มงคล
บุตรดาวงษ์
(..........……………………………............)
(ลงลายมือชื่อ)........……………………………..........ผู้พักอาศัย
(........……………………………..............)
จ.ส.ต.หญิง
(ลงลายมือชื่อ)................……………………………...พยาน
สุภาวดี ดวงทาแสง
(...............…………………………….......)
น.ส.
(ลงลายมือชื่อ)...........……………………………........พยาน
ดวงใจ รอบคอบ
(.......………………………………...........)
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