บพ.3

แบบฟอร์ มการตรวจสอบสภาพบ้ านพักบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
1. เรี ยน ประธานคณะกรรมการบริ หารบ้ านพักบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว......................................................................................................................
 ข้ าราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………......
ตําแหน่ง................................................... สังกัด....................................................................................................
 ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เข้ าพักอาศัยในบ้ านพักบุคลากรในวันที่ ...................เดือน.................................พ.ศ.......................
 มีความประสงค์ย้ายออกจากบ้ านพักบุคลากรในวันที่ ....................เดือน.................................พ.ศ.......................
ได้ ตรวจสอบสภาพของบ้ านพักโครงการที่........ห้ องหมายเลข..........แล้ ว เมื่อวันที่ ..... /....../.......... มีรายละเอียด ดังนี ้
1. สภาพบ้ านพัก
- ห้ องนอน
- ห้ องนํ ้า
- ระเบียงหลังบ้ าน/ หน้ าบ้ าน
- ประตู/หน้ าต่าง
- ผนัง/พื ้น/เพดาน
- อื่นๆ โปรดระบุ............................








สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์

 ไม่สมบูรณ์ โปรดระบุ.........................................................
 ไม่สมบูรณ์ โปรดระบุ.........................................................
 ไม่สมบูรณ์ โปรดระบุ.........................................................
 ไม่สมบูรณ์ โปรดระบุ.........................................................
 ไม่สมบูรณ์ โปรดระบุ.........................................................
 ไม่สมบูรณ์ โปรดระบุ.........................................................








สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์








2. ครุภณ
ั ฑ์ประจําห้ องพัก
- เตียงนอน/ที่นอน
- ตู้เสื ้อผ้ า/โต๊ ะหัวเตียงนอน
- โต๊ ะเครื่ องแป้งพร้ อมเก้ าอี ้
- โต๊ ะทํางาน/เก้ าอี ้ทํางาน
- ตู้วางหนังสือ/เครื่ องรับโทรทัศน์
- อื่นๆ โปรดระบุ............................
3. ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค ประปา นํ ้าทิ ้ง
- โปรดระบุ............................

ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์

โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................

 สมบูรณ์  ไม่สมบูรณ์ โปรดระบุ.........................................................

ข้ าพเจ้ ายินดีจะชดใช้ ตามมูลค่า หากตรวจสอบแล้ วพบความเสียหายตามระเบียบ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ตา่ งๆ
ของบ้ านพักบุคลากร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าตรวจสอบบ้ านพักบุคลากรต่อไปด้ วย จักเป็ นพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ……………………………………(ผู้เข้ าพัก)
(..................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
…./2. ความเห็นการตรวจสอบ

บพ.3
-22. ความเห็นการตรวจสอบบ้ านพักบุคลากรของหมวดอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 ก่อนเข้ าพัก
 หลังเข้ าพัก

ได้ ตรวจสอบสภาพของห้ องพักโครงการที่..............ห้ องหมายเลข..........แล้ ว เมื่อวันที่....../........./....................
มีรายละเอียด ดังนี ้
1. สภาพห้ องพัก
- ห้ องนอน
- ห้ องนํ ้า
- ระเบียงหลังบ้ าน
- ระเบียงหน้ าบ้ าน
- ประตูทกุ บาน
- หน้ าต่างทุกบาน
- อื่นๆ โปรดระบุ............................









สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์









ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์

โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................











สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์











ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์

โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................
โปรดระบุ.........................................................

2. ครุภณ
ั ฑ์ประจําห้ องพัก
- เตียงนอน
- ที่นอน
- ตู้เสื ้อผ้ า
- โต๊ ะเครื่ องแป้งพร้ อมเก้ าอี ้
- โต๊ ะทํางาน
- เก้ าอี ้ทํางาน
- ตู้วางหนังสือ/เครื่ องรับโทรทัศน์
- โต๊ ะหัวเตียงนอน
- อื่นๆ โปรดระบุ............................
ทังนี
้ ้(
(

) หมวดอาคารสถานที่และยานพาหนะสามารถซ่อมแซมได้ แล้ วเสร็จภายในวันที่.........................................
) เห็นควรให้ ผ้ ยู ้ ายออกชดใช้ คา่ เสียหาย จํานวนเงิน.................................
ลงชื่อ……………………………………(ผู้ตรวจสอบ)
(..................................................)
ตําแหน่ง.....................................................

3. เพื่อโปรดพิจารณา
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

4. คําสั่ง
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

.......................................
(..........................................................)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารบ้ านพักฯ

.......................................
(..........................................................)
ประธานคณะกรรมการบริ หารบ้ านพักบุคลากรฯ

บพ.3

แบบฟอร์ มการตรวจสอบสภาพบ้ านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ลาํ ปาง
1. เรี ยน ประธานคณะกรรมการบริ หารบ้ านพักบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว.......................................................................... ข้ าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………......ตําแหน่ง
................................................ สังกัด........................................................... ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เข้ าพักอาศัยในบ้ านพักบุคลากรในวันที่ ...................เดือน.................................พ.ศ.......................
 มีความประสงค์ย้ายออกจากบ้ านพักบุคลากรในวันที่ ....................เดือน.................................พ.ศ.......................ได้ ตรวจสอบสภาพของบ้ านพักโครงการที่........ห้ องหมายเลข..........แล้ ว เมื่อ
วันที่ ..... /....../.......... มีรายละเอียด ดังนี ้
รายการ
1. สภาพบ้ านพัก
- ห้ องนอน
- ห้ องนํ ้า
- ระเบียงหลังบ้ าน/
- ประตู/หน้ าต่าง
- ผนัง/พื ้น/เพดาน
- อื่นๆ โปรดระบุ

หน้ าบ้ าน

2. ครุภณ
ั ฑ์ประจําห้ องพัก
- เตียงนอน/ที่นอน
- ตู้เสื ้อผ้ า /โต๊ ะหัวเตียงนอน
- โต๊ ะเครื่ องแป้งพร้ อมเก้ าอี ้
- โต๊ ะทํางาน/เก้ าอี ้ทํางาน
- ตู้วางหนังสือ/เครื่ องรับโทรทัศน์
- อื่นๆ โปรดระบุ............................
3. ระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค
ประปา นํ ้าทิ ้ง

สําหรับผู้เข้ าพัก








สมบูรณ์









สมบูรณ์

สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์

สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์








ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................









ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................

ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................

ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................

สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
.........................................................................................
ลงชื่อ…..........................................(ผู้เข้ าพัก)
(....................................................)
ตําแหน่ง..........................................

สําหรับผู้ตรวจสอบ








สมบูรณ์









สมบูรณ์

สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์

สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์
สมบูรณ์








ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................









ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................

ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................

ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................

สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ ระบุ...................................
.........................................................................................
ลงชื่อ…..........................................(ผู้ตรวจสอบ)
(....................................................)
ตําแหน่ง..........................................

การดําเนินการ
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

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

