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ระเบียบกองบิน ๒๑ 
ระเบียบกองบิน ๒๑ 
ว่าด้วยการพักอาศัย 

พ.ศ.๒๕๖๑ 
                                                                                     

 โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรงุระเบยีบ กองบิน ๒๑ ว่าด้วยการพักอาศัยให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการบ้านพักอาศัยของ กองบิน ๒๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้อง 
กับการอนุมัติใช้ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ จึงวางระเบียบไว้ดังนี ้

 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกองบิน ๒๑ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองบิน ๒๑ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

 บรรดาระเบียบและค าสั่งอื่นใดของกองบิน ๒๑ ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
  ๔.๑ “บ้านพักอาศัย” หมายความว่า ที่พักอาศัยของทางราชการซึ่งกองบิน ๒๑ 
จัดสร้างข้ึน พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพักอาศัยของข้าราชการ  ได้แก่ บ้านเดี่ยว 
แฟลต และตึกแถว รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่อันเป็นเขตของบ้านพักอาศัยนั้น ไม่ว่าจะมีเขตรั้ว 
หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ไม่รวมถึงบ้านพักรับรองและบ้านรับรองของกองบิน ๒๑  
  ๔.๒ “ผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีอ านาจรับผิดชอบก ากับดูแลการพักอาศัย 
ของกองบิน ๒๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ เป็น ผู้ปกครองการพักอาศัย 
โดยต าแหน่ง 
  ๔.๓ “ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ปกครอง 
การพักอาศัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้ปกครองการพักอาศัย  
  ๔.๔ “หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย 
และให้ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ เป็นหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยโดยต าแหน่ง กรณีที่ไม่มี 
ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวให้ รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ เป็นหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
โดยต าแหน่ง 
  ๔.๕ “ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
ควบคุมการพักอาศัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้ปกครองการพักอาศัย  
  ๔.๖ “หัวหน้าสารวัตรเขต” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการพักอาศัย 
ในพื้นที่เขตการพักอาศัย และให้ ผู้บังคับหมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารทหารสารวัตร 
กองบิน ๒๑ เป็นหัวหน้าสารวัตรเขตโดยต าแหน่ง กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวให้ รองผู้บังคับหมวด 
ควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ เป็นหัวหน้าสารวัตรเขตโดยต าแหน่ง 
 

    ๔.๗ “สารวัตรเขต”… 
 

(ส าเนา) 
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  ๔.๗ “สารวัตรเขต” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลการพักอาศัย 
ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย หมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ 
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารวัตรเขต 
  ๔.๘ “หัวหน้าบ้าน” หรือ “ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้มีความประพฤติดี 
เป็นที่ไว้วางใจและน่าเช่ือถือของเจ้าบ้านส่วนใหญ่ในแฟลตหรือตึกแถว 
  ๔.๙ “เจ้าบ้าน” หมายความว่า ข้าราชการที่กองบิน ๒๑ มีค าสั่งบรรจุให้เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัย และต้องเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยเป็นการประจ า 
  ๔.๑๐ “ครอบครัว” หมายความว่า สามีหรือภรรยา บุตร บิดาและมารดาของทั้งฝ่าย 
สามีและภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าบ้าน 
  ๔.๑๑ “ผู้อาศัย” หมายความว่า ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยเป็นประจ า แต่มิได้เป็น 
ครอบครัวของเจ้าบ้าน  
  ๔.๑๒ “ผู้พักอาศัย” หมายความว่า บุคคลทุกคนที่อยู่ในบ้านพกัอาศัย    
  ๔.๑๓ “ผู้มาเยี่ยม” หมายความว่า ผู้ที่มาเยี่ยมผูพ้ักอาศัยเป็นครัง้คราว    
  ๔.๑๔ “ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารประจ าการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
ที่บรรจุในต าแหน่งอัตราทหารสังกัด กองบิน ๒๑ รวมถึงหัวหน้าหน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ 
  ๔.๑๕ “ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง” หมายความว่า ข้าราชการที่ถูกบรรจุ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนป้องกันประเทศ หรือเป็นเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการรวมถึง 
ข้าราชการที่สนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศในภาวะปกติหรือภาวะไม่ปกติ 
  ๔.๑๖ “บ้านประจ าต าแหน่ง” หมายความว่า บ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ ที่ก าหนดให้เป็น 
ที่พักอาศัยส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิเข้าพักอาศัยได้  
  ๔.๑๗ “คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑” หมายความว่า คณะกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ปกครองการพักอาศัย เพื่อพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยของกองบิน ๒๑ 
  ๔.๑๘ “การมีสิทธิเข้าพักอาศัย” หมายความว่า ข้าราชการผู้ที่มีค าสั่งกองบิน ๒๑ ให้ได้รับ 
การบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ รวมถึงผู้พักอาศัยและผู้ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยที่ได้รับ 
อนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ ตามระเบียบนี้  
  ๔.๑๙ “การหมดสิทธิพักอาศัย” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้ที่มีค าสั่งกองบิน ๒๑ ให้หมดสิทธิ 
การพักอาศัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ และให้ถือว่าผู้พักอาศัยหมดสิทธิ 
การพักอาศัยด้วย กรณีผู้พักอาศัยคนหนึ่งคนใดซึ่งมิใช่เจ้าบ้านเป็นผู้หมดสิทธิการพักอาศัยให้ถือว่าเป็นการหมดสิทธิ 
การพักอาศัยเฉพาะบุคคลผู้นั้น 

 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ ๕ กองบิน ๒๑ มีนโยบายในการจัดอาคารสถานที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของทางราชการ 
เพื่อใช้เป็นบา้นพักอาศัยของข้าราชการที่มีความจ าเป็นเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๕.๑ เพื่อเป็นสวัสดิการข้ันพื้นฐานให้แก่ข้าราชการ ส าหรับการพักอาศัยและอ านวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

  ๕.๒ เพื่อบรรเทา… 
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  ๕.๒ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและผู้พักอาศัย 
โดยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เหมาะสมและปลอดภัย 
  ๕.๓ เพื่อให้การปกครองบังคับบัญชา การก ากับดูแลการปฏิบัติของผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม 
ตลอดจนการดูแลรักษาอาคารสถานที่ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

หมวด ๒ 
อ านาจหน้าที่และการปกครอง 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ ประกอบด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยผู้ปกครองบ้านพักอาศัย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
หรือ หัวหน้าสารวัตรเขต เปน็กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง โดยให้มีอ านาจหน้าที ่
พิจารณาด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของ กองบิน ๒๑ ตามผนวก ๑  

 ข้อ ๗ ผู้ปกครองการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ให้ข้ึนตรงต่อ ผู้บังคับการกองบนิ ๒๑ มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑ ควบคุม ดูแล แนะน า ตักเตือน หรือพิจารณาการมีสิทธิเข้าพักอาศัย และการหมดสิทธิ 
การพักอาศัยของผู้พักอาศัย ให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ 
  ๗.๒ แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้าบ้านหรือผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน ตามความเหมาะสม 
  ๗.๓ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้พักอาศัย ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย 
เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ๗.๔ รายงานความผิดของเจ้าบ้านไปยังหน่วยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย 
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี การด าเนินการทางด้านการปกครองบังคับบัญชา การด าเนินการ 
ส่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หากความผิดนั้นเป็นคดีอาญา ให้รายงานคณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
หมดสิทธิการพักอาศัย หรือพิจารณาให้รับโทษอื่นต่อไป 
  ๗.๕ ให้ความร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ ของศาล 
ตามกฎหมายในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  ๗.๖ รายงานให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ หาผู้รับผิดชอบทางแพ่งเมื่อมี 
ทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับการพักอาศัย สูญหาย เสียหาย ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน  
และตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน 
  ๗.๗ สั่งการให้ผู้พักอาศัยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด 
ให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยมีหลักฐานการกระท าผิดอย่างชัดแจ้งและยอมรับความผิดนั้นแล้ว 
ออกจากบ้านพักอาศัยไว้ก่อน และด าเนินการให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป  
  ๗.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขนย้ายทรัพย์สินผู้พักอาศัย หากผู้พักอาศัยหมดสิทธิ 
การพักอาศัยแต่ไม่ด าเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัย รวมทั้งจัดการให้ผู้พักอาศัยออกจากบ้านพักอาศัย 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  ๗.๙ พิจารณาด าเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพักอาศัยตามความเหมาะสม  
เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑  เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

 ข้อ ๘ ผู้ช่วย… 
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 ข้อ ๘ ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ให้ข้ึนตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย 
มีอ านาจและหน้าที่ดังนี ้
  ๘.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัยในกิจการเกี่ยวกับการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูป้กครองการพักอาศัยและท าการแทนเมื่อผูป้กครองการพักอาศัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
  ๘.๒ พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัวและผู้อาศัยเข้าพักอาศัยตามข้อ ๒๖.๓ 
  ๘.๓ พิจารณาอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยช่ัวคราวตามข้อ ๒๖.๔ 
  ๘.๔ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเจ้าบ้าน (ยกเว้นบ้านเดี่ยวที่ 
ใช้อักษรย่อ พ.และ น.) ซึ่งได้รับการตรวจสอบยืนยันจากแผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ เป็นที่เรียบร้อย 
  ๘.๕ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งโทรศัพท์ของจากบ้านจากหน่วยงานภายนอก 
  ๘.๖ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเหล็กดัดหรือมุ้งลวดของเจ้าบ้าน 
  ๘.๗ พิจารณาช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย 
และการบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ ถนน เป็นต้น เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้พักอาศัย 
  ๘.๘ ควบคุมการพักอาศัยให้เป็นตามหลักสุขาภิบาล 
  ๘.๙ เสนอะแนะต่อผู้ปกครองการพักอาศัย เพื่อพิจารณาการหมดสิทธิการพักอาศัย
กรณีผู้พักอาศัยละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
  ๘.๑๐ ควบคุมและก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดในการด าเนินการตรวจค้นบ้านพักอาศัย 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการมีความสงสัยตามสมควรแก่กรณี หรือสืบทราบว่าผู้พักอาศัยมีการกระท าผิด 
ในลักษณะของความผดิทางอาญา โดยคณะกรรมการตรวจค้นบ้านพักอาศัย ประกอบด้วย นายทหารเวรกองบิน ๒๑ 
หรือผู้ ช่วยนายทหารเวร กองบิน ๒๑ หัวหน้าประจ าส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าบ้านผู้ ถูกตรวจค้น 
และนายทหารเวรส่วนสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๒๑  

 ข้อ ๙ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ให้ข้ึนตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย 
มีอ านาจและหน้าที่ดังนี ้
  ๙.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัย หรือผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย ตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 
  ๙.๒ ควบคุมทะเบียนผู้พักอาศัยตามผนวก ๒ ท้ายระเบียบนี้ จัดท าทะเบียนพัสดุ 
ประจ าบ้านตามที่แผนกช่างโยธากองบิน ๒๑ เป็นผู้ก าหนดและซองเก็บเอกสารประจ าบ้าน โดยจัดท าเป็น ๒ ชุด 
เพื่อเก็บไว้ที่  
    ๙.๒.๑ ส านักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ 
    ๙.๒.๒ เจ้าบ้าน 
  ๙.๓ ตรวจสอบพัสดุประจ าบ้านร่วมกับเจ้าบ้านใหม่ และลงช่ือรับรองร่วมกับเจ้าบ้านใหม่ 
ในทะเบียบพัสดุประจ าบ้าน 
  ๙.๔ ตรวจสอบพัสดุประจ าบ้านให้ถูกต้องและรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัย 
ทราบทุก ๑ ปี ภายในเดือนมกราคมของทุกปี หากปรากฏว่ามีของเสียหาย อันสืบเนื่องมาจากผู้พักอาศัย 
เป็นต้นเหตใุห้ผู้พักอาศัยด าเนินการซ่อมแซม หรือน ามาเปลี่ยนทดแทนให้คงสภาพเดิม หรือชดใช้เงินตามราคา 
ที่ทางราชการก าหนด โดยสามารถเข้าตรวจส ารวจได้ขณะยังมีผู้พักอาศัย 
  ๙.๕ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลบ้านพักอาศัยที่ว่าง  
  ๙.๖ ก ากับดูแลและกวดขันผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบยีบนี้ รวมถึงกรณี ผู้พักอาศัย 
 

ปฏิบัติผิด... 
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ปฏิบัติผิดระเบียบที่ทางราชการก าหนด โดยไม่ใช่การกระท าความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๙.๖.๑ แจ้งเตือนเจ้าบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปิดประกาศใว้หน้าบ้านพัก 
อาศัยของเจ้าบา้น โดยเจ้าบ้านจะต้องด าเนินการแกไ้ขแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบค าสัง่ รวมทั้งแจ้งให้ 
จนท.ควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ทราบเพื่อตรวจสภาพความเรียบร้อย 
    ๙.๖.๒ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๙.๖.๑ แล้ว ไม่เช่ือฟังหรือไม่ปฏิบัติตามให้รายงาน 
หน่วยต้นสังกัดของเจ้าบ้าน เพื่อด าเนินการว่ากล่าวตักเตือน โดยเจ้าบ้านจะต้องด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 
ภายใน ๗ วันหลังจากรับทราบค าสั่ง ถ้ายังไม่ด าเนินการถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี ้
    ๙.๖.๓ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๙.๖.๒ แล้ว ไม่เช่ือฟังหรือไม่ปฏิบัติตามใหร้ายงาน 
ผู้ปกครองการพักอาศัย ภายใน ๓ วัน เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ ด าเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 

 ข้อ ๑๐  ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ให้ข้ึนตรงต่อหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
มีอ านาจและหน้าที่ช่วยเหลือ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อ ๑๑  หัวหน้าสารวัตรเขต กองบิน ๒๑ ให้ข้ึนตรงต่อผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
มีอ านาจและหน้าที่ต่อไปนี ้
   ๑๑.๑ ช่วยเหลือหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑๑.๒ ตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ หากพบเห็นผู้ปฏิบัติ 
ผิดระเบียบหรือมีบ้านพักอาศัยว่าง ต้องรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบทันที 
   ๑๑.๓ ตรวจตรา ดูแล ผู้พักอาศัยให้ได้รับความสะดวกและใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด 
   ๑๑.๔ ตรวจตรา ดูแล เกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๑.๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการสร้าง ปรับปรุง 
ต่อเติม แก้ไขบ้านพักอาศัย หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เนต เคเบิลทีวี เป็นต้น ตามที่ได้ 
ขออนุญาตไว้แล้ว ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด แล้วรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
เพื่อลงหลักฐานในทะเบียนพัสดุประจ าบ้าน 

 ข้อ ๑๒  สารวัตรเขต กองบิน ๒๑ ให้ข้ึนตรงต่อ หัวหน้าสารวัตรเขต กองบิน ๒๑ มีอ านาจ 
และหน้าที่ดังนี้ 
   ๑๒.๑ ตรวจตราการพักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑๒.๒ ตรวจสอบผู้พักอาศัยให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนผู้พักอาศัยตามผนวก ๒ 
ท้ายระเบียบนี้ หากปรากฏว่าไม่ตรงกัน เจ้าบ้านไม่พักอาศัยจริง หรือไม่มีผู้พักอาศัย ต้องรายงานให้  
หัวหน้าสารวัตรเขตทราบทันที 
   ๑๒.๓ ตรวจตราบ้านพักอาศัยที่ยังไม่ได้บรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยเป็นประจ า 
เพื่อป้องกันการโจรกรรม การมั่วสุม และความช ารุดเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ หากพบเหตุผิดปกติต้องรายงาน 
ให้หัวหน้าสารวัตรเขตทราบทันที 
   ๑๒.๔ รายงานเมื่อมีทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย สูญหาย 
เสียหาย เพื่อให้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดตามขัอบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิด 
ความเสียหายแก่เงินทางราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   

 ๑๒.๕ รายงาน... 
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   ๑๒.๕ รายงานสถานภาพการพักอาศัยทุก ๓ เดือน (ในรอบเดือน มกราคม เมษายน 
กรกฎาคม และตุลาคม) 

 ข้อ ๑๓  หัวหน้าบ้าน ให้ข้ึนตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัยมีอ านาจและหน้าที่ดังนี ้
   ๑๓.๑ ควบคุมการพักอาศัย แนะน า และตักเตือนผู้พักอาศัยในเขตรับผิดชอบ 
ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบนี้ 
   ๑๓.๒ ตรวจตราการใช้สาธารณูปโภค ให้ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกและประหยัด 
   ๑๓.๓ ให้ความร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาล 
ในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการพักอาศัยเมื่อได้รับการร้องขอ แต่ทั้ งนี ้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองการพักอาศัยแล้วเท่านั้น 
   ๑๓.๔ รายงานเหตุการณ์ผิดปกติหรือพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อทางราชการ 
ให้สารวัตรเขตทราบ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยให้รีบรายงานลับถึงผู้ปกครองการพักอาศัยโดยตรง 

 ข้อ ๑๔  ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน มีอ านาจและหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
และท าการแทนหัวหน้าบ้านเมื่อหัวหน้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีหัวหน้าบ้าน 

 ข้อ ๑๕  เจ้าบ้าน ส าหรับบ้านเดี่ยว ให้เจ้าบ้านข้ึนตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย ส าหรับ 
แฟลตและตึกแถว ให้เจ้าบ้านข้ึนตรงต่อหัวหน้าบ้าน มีหน้าที่ดังนี้ 
   ๑๕.๑ ดูแลรับผิดชอบผู้พักอาศัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้และปฏิบัติตามค าแนะน า 
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๑๕.๒ ดูแลรับผิดชอบบ้านพักอาศัยและพัสดุประจ าบ้านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
และมีจ านวนถูกต้องครบถ้วน หากพัสดุประจ าบ้านเกิดช ารุดหรือสูญหาย ต้องจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคุณภาพ 
อย่างเดียวกันหรือดีกว่ามาทดแทนด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่การช ารุดหรือสูญหายนั้นเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัยหรือหมดอายุการใช้งาน ในกรณีเช่นน้ีให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
   ๑๕.๓ ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดและจัดบ้านพักอาศัยรวมทั้งบริเวณโดยรอบ 
ให้น่าอยู่อาศัย เหมาะสม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
   ๑๕.๔ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร เมื่อมีคนเกิด คนเสียชีวิต 
หรือคนย้ายที่อยู่ หากผู้พักอาศัยเสียชีวิตต้องรายงานให้สารวัตรเขตทราบโดยด่วน 
   ๑๕.๕ เมื่อผู้อยู่ในบ้านพักอาศัย เป็นโรคที่ เป็นภัยต่อสังคมหรือสังคมรังเกียจ 
เช่น โรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่เช้ือโรค ต้องรายงานให้สารวัตรเขตทราบโดยด่วน เพื่อประสานโรงพยาบาลกองบิน 
กองบิน ๒๑ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๑๕.๖ รับผิดชอบโทรศัพท์และเครื่องดับเพลิงซึ่งทางราชการจัดไว้เป็นส่วนรวม  
ในแฟลต ตึกแถว หากมีสภาพช ารุดหรือเสียหาย เจ้าบ้านทุกคนในแฟลตหรือตึกแถวนั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
ยกเว้นความเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน 
   ๑๕.๗ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและควบคุมดูแลผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
โดยเคร่งครัด 
   ๑๕.๘ ผู้พักอาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือนามสกุล ให้เจ้าบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่  
ส านักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ทราบภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบค าสั่ง 
   ๑๕.๙ จัดท าป้ายช่ือเจ้าบ้าน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการก าหนด เมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงช้ันยศ ช่ือหรือนามสกุล ให้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน  ๓๐ วันหลังจากรับทราบค าสั่ง 
 

หากตรวจ… 
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หากตรวจพบเกิน ๒ ครั้งแล้วยังไม่ด าเนินการถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
   ๑๕.๑๐  ปฏิบัติตามระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๖  ผู้พักอาศัย มีหน้าที่ดังนี้ 
   ๑๖.๑ ศึกษาระเบียบและประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
ในกรณีมีการกระท าที่ฝ่าฝืนและถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ จะถือเป็นข้ออ้างว่า 
ไม่ทราบระเบียบนี้มิได้ 
   ๑๖.๒ ใช้สาธารณูปโภคด้วยความประหยัด ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาจะต้อง 
ใช้เฉพาะผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยของตนเองเท่านั้น 
   ๑๖.๓ สอดส่องดูแลมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ าประปา หรือโทรศัพท์รวมถึงอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าช ารุดให้แจ้งเจ้าบ้านเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย 
   ๑๖.๔ ให้ความคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะ ต้องไม่ปล่อยปละ 
ละเลยให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติอันไม่สมควร ซึ่งอาจจะเป็นภัยหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
   ๑๖.๕ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านตามสมควร หรือประสานให้หัวหน้าบ้านทราบ 
   ๑๖.๖ ต้องท าความรู้จักผู้บังคับบัญชาในสายการบังคับบัญชาตามหน้าที่ราชการ  
ของเจ้าบ้าน ตลอดจนนายทหารช้ันผู้ใหญ่ของ กองบิน ๒๑ และต้องไม่ละเลยต่อการแสดงความเคารพ 
ในโอกาสที่พบเห็น 
   ๑๖.๗ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและการอยู่ร่วมกันในบ้านพักอาศัย มีความรัก 
ความสามัคคี เกื้อกูลต่อกัน และพึงปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความมีน้ าใจและไมตรี 
   ๑๖.๘ เมื่อทราบเรื่องราว พฤติการณ์หรือความลับ อันจะเป็นภัยแก่ทางราชการ  
ต้องแจ้งเจ้าบ้านเพื่อรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัยหรือหัวหน้าบ้านทราบทันที 
   ๑๖.๙ ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่กองบิน ๒๑ ก าหนด 
   ๑๖.๑๐  ให้ความร่วมมือกับกองบิน ๒๑ เมื่อได้รับการร้องขอ 
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาบรรจุข้าราชการผูม้ีสทิธิเข้าพักอาศัยและผู้อาศัย 

 ข้อ ๑๗  การพิจารณาบรรจุข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยและผู้อาศัยให้เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัย ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑๗.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ (ยกเว้นบ้าน 
ประจ าต าแหน่ง) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
     ๑๗.๑.๑ เป็นข้าราชการตามข้อ ๔.๑๔ กรณีสมรสแล้วต้องได้รับความยินยอม 
จากสามีหรือภรรยา 
     ๑๗.๑.๒ เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่ว่าข้าราชการผู้นั้นก าลังใช้สิทธิ 
เบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ก็ตาม ยกเว้นข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 
     ๑๗.๑.๓ เป็นผู้ไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิในบ้านหรืออาคารแห่งอื่นใด 
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตรจากสถานที่ปฏิบัติงาน กรณีสมรสแล้ว สามีหรือภรรยาต้องไม่ได้รับการจัดสรร  
บ้านพักอาศัยอยู่ก่อนแล้ว 
      

 ๑๗.๑.๔ ไม่เป็นผู้... 
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     ๑๗.๑.๔ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิการขอพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
     ๑๗.๑.๕ มีอายุราชการเหลือมากกว่า ๕ ปี  
   ๑๗.๒ ข้าราชการที่มีความจ าเป็นและความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้พิจารณาบรรจุ 
ตามล าดับ ดังนี้ 
     ๑๗.๒.๑ เป็นผู้ ไร้ที่พักอาศัยหรือที่พึ่ งพิง อันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิม 
ประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัยอื่น ๆ หากมิได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพัก อาศัยแล้วจะได้รับ 
ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบตาม ผนวก ๔ ท้ายระเบียบนี ้
     ๑๗.๒.๒ เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้าน หรือถูกเวนคืนที่ดิน 
ที่ปลูกบ้านโดยอ านาจของกฎหมาย ด้วยสาเหตุที่มิใช่เกิดจากข้าราชการ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริง 
ประกอบตาม ผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้ หรือเป็นข้าราชการที่เคยมีบา้นประจ าต าแหน่งแต่หมดสิทธิการพักอาศัย 
หรือเป็นข้าราชการที่ย้ายจากส่วนราชการอื่นซึ่งส่วนราชการเดิมให้ย้ายออกจากที่พักอาศัย หรือเป็นข้าราชการ 
ที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่พักอาศัยจากการด าเนินการของกองบิน ๒๑  
     ๑๗.๒.๓ เป็นข้าราชการที่พักอาศัยอยู่กับเจา้บ้านซึ่งบิดามารดา สามีหรือภรรยา 
แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระท าความผิดหรือลาออกจากราชการ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐาน 
ข้อเท็จจริงประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้ 
     ๑๗.๒.๔ เป็นข้าราชการที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
มารับราชการ ณ กองบิน ๒๑ โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ต้องยื่นแบบรายงานขอเข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงาน 
     ๑๗.๒.๕ เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการส าคัญ ได้แก่ ผู้ถวายงานให้แด่ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบินเดโชชัย 
     ๑๗.๒.๖ ข้าราชการที่มีความจ าเป็นและความเดอืดร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๗.๒.๑ ถึงข้อ ๑๗.๒.๕ 
   ๑๗.๓ ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย นอกจากเจ้าบ้านแล้ว มีดังนี้ 
     ๑๗.๓.๑ ครอบครัว 
     ๑๗.๓.๒ ผู้อาศัย 
     ๑๗.๓.๓ ผู้มาเยี่ยม 
   ๑๗.๔ ข้าราชการที่สามีหรือภรรยารับราชการในสังกัดกองบิน ๒๑ ให้เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยด้วยกัน 
   ๑๗.๕ สิทธิในการขอเข้าพักอาศัยในประเภทบ้านพักอาศัย มดีังนี ้
     ๑๗.๕.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่มียศนาวาอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตรา 
นาวาอากาศเอกพิเศษ) ก าหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ที่ใช้อักษรย่อ น. 
     ๑๗.๕.๒ ข้าราชการช้ันสัญญาบัตรที่ มียศตั้งแต่นาวาอากาศเอกลงมา 
ก าหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ที่ใช้อักษรย่อ ร. หรือ ฟส. 
     ๑๗.๕.๓ ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร (รวมถึงนายทหารประทวนที่ท าหนา้ที ่
นายทหารสัญญาบัตร) ก าหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ที่ใช้อักษรย่อ ป. หรือ ฟป.  

 ข้อ ๑๘  การพิจารณาให้ข้าราชการที่มีความจ าเป็นและความเดือดร้อน ตามข้อ ๑๗.๒.๖ 
เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัย ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตาม ผนวก ๔ 
 

ท้ายระเบียบ... 
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ท้ายระเบียบนี้ โดยจัดสรรเป็นภาพรวมและเป็นไปตามล าดับความจ าเป็นและเดือนร้อนตามที่หน่วยข้ึนตรง  
เสนอมาเท่านั้น หากเอกสารหรือหลักฐานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้ ให้ถือว่ารายงานขอพักอาศัย 
ของข้าราชการผู้นั้นเป็นอันถูกยกเลิก กรณีการจัดล าดับความจ าเป็นและเดือดร้อนไม่เป็นไปตามล าดับคะแนน 
หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้  ให้หัวหน่วยข้ึนตรงหรือผู้แทนที่มีต าแหน่งรองหัวหน้าหน่วยช้ีแจงเหตุผล 
ต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัย 

 ข้อ ๑๙  เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้วพบว่ามีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเรียงล าดับ ดังนี้ 
   ๑๙.๑ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
   ๑๙.๒ ผู้มีอายุราชการมากกว่า 
   ๑๙.๓ ผู้มีช้ันเงินเดือนน้อยกว่า 

 

หมวด ๔ 
การขอบ้านพกัอาศัย การขอเปลีย่น หรือการขอสับเปลี่ยนบา้นพักอาศัย 

 ข้อ ๒๐  การขอบ้านพักอาศัย ประเภทครอบครัว ให้พิจารณาดังนี้ 
   ๒๐.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัย ประเภทครอบครัวต้องมีคุณสมบัติอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังนี้  
      ๒๐.๑.๑ เป็นผู้ที่สมรสแล้ว โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
      ๒๐.๑.๒ ข้าราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่มีช้ันยศนาวาอากาศเอก 
(อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ) หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งมีความจ าเป็นด้านที่พักอาศัยและเป็นไปตาม  
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๗.๑ 
     ๒๐.๑.๓ เป็นม่าย โดยมีบุตรอยู่ในความอุปการะตามกฎหมาย ส าหรับคู่สมรส 
ที่หย่าร้างซึ่งเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่ายและมีบุตรอยู่ในความอุปการะ ๑ คน ให้พิจารณาบ้านพักอาศัยให้แก่ 
ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น 
      ๒๐.๑.๔ เป็นผู้ใช้สิทธิบ้านพักอาศัย ข้อ ๑๗.๒.๓ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ตามข้อ ๑๘.๕ และเมื่อได้รับการบรรจุให้เข้าพักอาศัยแล้วจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภรรยาจริง 
หากภายหลังตรวจพบว่าไม่มีการอุปการะบุคคลดังกล่าว หรือผู้อยู่ในความอุปการะไม่พักอาศัยด้วยจริง 
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัย พิจารณาให้หมดสิทธิการพักอาศัยและส่งคืนบ้านพักอาศัย 
   ๒๐.๒ ข้าราชการตามข้อ ๒๐.๑.๑ และข้อ ๒๐.๑.๓ ต้องมีบันทึกข้อมลูสามหีรือภรรยา 
รวมถึงบุตรที่อยู่ในอุปการะในประวัติรับราชการ 
   ๒๐.๓ ข้าราชการที่ เป็นโสด จะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยประเภทครอบครัว 
หากข้าราชการที่เป็นโสดได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัย ประเภทครอบครัวก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้ 
ให้ข้าราชการผู้นั้นแสดงทะเบียนสมรสเพิ่มเติม ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัย 
พิจารณาย้ายไปพักอาศัยในบ้านพักอาศัยชนิดแฟลตประเภทโสดหรือออกค าสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 
   ๒๐.๔ ข้าราชการตามข้อ ๒๐.๑.๑ เมื่อได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัยแล้วต่อมาได้ 
หย่าร้างและไม่มีบุตรในอุปการะ ให้พิจารณาย้ายไปบ้านพักอาศัยชนิดแฟลตประเภทโสด 

 ข้อ ๒๑  ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยชนิดแฟลตประเภทโสด จะเป็นผู้ที่สมรสแล้ว 
 

หรือยงั.. 



- ๑๐ - 
 

หรือยังมิได้สมรสก็ได้  

 ข้อ ๒๒  ข้าราชการที่ประสงค์จะขอบ้านพักอาศัย ให้ท ารายงานตามผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้ 
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัย 
   ๒๒.๑ ข้าราชการที่รายงานขอบ้านพักอาศัย หากกรอกข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
มีเจตนาให้ได้มาซึ่งสิทธิในการพักอาศัย จะถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการ หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หากข้าราชการผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยไปแล้ว ให้มีค าสั่งย้ายออกจากบ้านพักอาศัยนั้นทันทีที่ตรวจพบพร้อมด าเนินการตามข้อ ๗.๔ 
และจะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยอีก ๕ ป ี
   ๒๒.๒ กรณีข้าราชการที่ เคยเป็นเจ้าบ้านและหมดสิทธิในการพักอาศัยตามข้อ 
๒๘.๖, ๒๘.๗, ๒๘.๑๑ และข้อ ๒๘.๑๒ ให้พิจารณาดังนี้ 
     ๒๒.๒.๑ เจ้าบ้านเป็นผู้กระท าความผิดจะไม่สามารถขอบ้านพักอาศัยใหม่ได้อีก 
     ๒๒.๒.๒ ผู้พักอาศัยที่ไม่ใช่เจ้าบ้านกระท าความผิดและเป็นเหตุให้เจ้าบ้าน 
หมดสิทธิการพักอาศัย เจ้าบ้านผู้นั้นจะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยอีก ๕ ปี เมื่อครบก าหนดแล้วข้าราชการผู้นั้น 
มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยและผู้ที่กระท าความผิดในครั้งนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าพักอาศัยโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่า 
ผู้กระท าความผิดดังกล่าวได้พักอาศัยร่วมกับเจา้บา้น ถือว่าเจ้าบ้านมีเจตนาฝ่าฝนืระเบยีบ ซึ่งจะพิจารณาใหเ้จา้บา้น 
หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และไม่สามารถขอบ้านพักอาศัยใหม่ได้อีก 

 ข้อ ๒๓  ข้าราชการช้ันยศใดอาจจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
ที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการช้ันยศสูงกว่าหรือต่ ากว่าได้แล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บ้านพักอาศัย ทั้งนี้ข้าราชการช้ันสัญญาบัตรจะไม่สามารถบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของข้าราชการ 
ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

 ข้อ ๒๔  การเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ให้ด าเนินการภายหลังจากการจัดสรรบ้านพักอาศัย 
ให้กับข้าราชการที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนตามข้อ ๑๘.๒ แล้วเสร็จ หรือตามที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัย 
เห็นสมควรให้ด าเนินการ โดยให้เจ้าบ้านที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยท ารายงานขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย 
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วยน้ัน ๆ 
พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยโดยพิจารณาเป็นภาพรวม 
และมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   ๒๔.๑ เจ้าบ้านที ่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และมีความประสงค์เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยที่มีอักษร น. และ พ. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๘.๕.๑ และข้อ ๑๘.๕.๒ 
หากมีบ้านประจ าต าแหน่งต้องย้ายเข้าบ้านประจ าต าแหน่ง 
   ๒๔.๒ เจ้าบ้านที่เป็นนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ยกเว้นผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายทหารช านาญงาน หรือนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ก่อนเกษียณอายุราชการ 
    ๒๔.๓ เจ้าบ้านที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยประเภทโสด ต่อมาได้ 
สมรสถูกต้องตามกฏหมาย และต้องการเปลีย่นบ้านพักอาศัยเป็นประเภทครอบครัว ให้ใช้เอกสารตาม ผนวก ๔ 
ประกอบผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้ และเรียงล าดับตามข้อ ๑๙ 
   ๒๔.๔ เจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยมีสภาพช ารุดทรุดโทรม หากพักอาศัยต่อไป 
จะเกิดอันตรายแกผู่้พักอาศัย โดยมิใช่เหตุจากการกระท าของผู้พักอาศัย พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 

ซึ่งบ้านพัก... 



- ๑๑ - 
 
ซึ่งบ้านพักอาศัยที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัยจัดสรรให้ข้าราชการแล้ว ถือว่ามีสภาพพร้อมให้เข้าพักอาศัย 
จะอ้างว่าช ารุดแล้วเป็นเหตุให้ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยไม่ได้ 
   ๒๔.๕ เจ้าบ้านที่มผีู้พกัอาศัยปว่ยหรอืต้องพบแพทย์ในท้องที่เป็นประจ า ซึ่งจะสง่ผล 
กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าบ้านผู้นั้น โดยผู้พักอาศัยดังกล่าวจะต้องมีช่ือในส าเนาทะเบียนบ้านของทางราชการ 
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา  
   ๒๔.๖ เจ้าบ้านที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ โดยที่ไม่ใช่เหตุของระยะทางจาก 
ที่พักอาศัยไกลจากสถานที่ท างานบ้านพักอาศัยมีสภาพคับแคบมีผู้พักอาศัยอยู่จ านวนมากหรือไม่สะดวกต่อการ 
ปฏิบัติงาน พร้อมให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๒๕  เจ้าบ้านที่มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ให้เจ้าบ้านทั้ง ๒ ฝ่ายท ารายงาน 
ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการบ้านพัก 
อาศัยของหน่วยนั้น ๆ  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นพร้อมหลักฐานของเจ้าบ้านที่เห็นว่าจ าเป็นและเช่ือถือได้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  
 เจ้าบ้านที่พักอาศัย ในบ้านพักอาศัยปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับตั้งแต่วันที่บรรจุให้เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัย ซึ่งมีสิทธิในบ้านพักอาศัยในระดับเดียวกันและเป็นไปตามข้อ ๑๘.๕ โดยผู้ที่ขอสับเปลี่ยนบ้านพัก 
อาศัยตอ้งเหลือเวลาราชการก่อนครบก าหนดเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ป ีและต้องไม่ใช่ผู้ที่จะลาออก 

 
 

หมวด ๕ 
การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 

   
 ข้อ ๒๖  การเข้าพักอาศัย  
   ๒๖.๑ ข้าราชการที่ได้รับให้บรรจุเข้าพักอาศัย เปลี่ยน สับเปลี่ยน บ้านพักอาศัยก่อนเข้า 
พักอาศัยจะต้องด าเนนิการติดต่อขอทราบรายละเอียดการด าเนินการ ที่ส านักงานควบคุมการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน 
เพื่อออกหลักฐาน รับรองแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัยตามผนวก ๘ ท้ายระเบียบนี้แล้วน าไป 
ย้ายเข้าในเขตท้องที่ต่อไป พร้อมทั้งท าข้อตกลงการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยตามผนวก ๙ และผนวก ๒๒ 
ท้ายระเบียบนี้ แล้วจึงจะเข้าพักอาศัยได้ หากไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มี 
ความจ าเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้พิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป  
   ๒๖.๒ ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ๒๗.๑ ไดแ้ต่มีความจ าเป็นต้อง 
เข้าพักอาศัยโดยเร่งด่วน เจ้าบ้านผู้นั้นต้องรายงานช้ีแจงความจ าเป็นต่อผู้ปกครองการพักอาศัย เพื่อขออนุญาตเข้าพัก 
อาศัยช่ัวคราว โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๐ ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้จะพักอาศัยได้ ไม่เกิน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ 
ระบุไว้ในใบแจ้งการย้ายเข้าพักอาศัยช่ัวคราว หากไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ๒๖.๑ ให้ถือว่าเจตนาฝ่าฝืน 
ระเบียบนี้ ให้พิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป  
   ๒๖.๓ เจ้าบ้าน ต้องรายงานครอบครัวและผู้อาศัยตามผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้หรือ 
ต้องการให้ผู้พักอาศัยเพิ่มเติมจากที่แจ้งในผนวก ๕ เพื่อขออนุญาตให้บุคคลที่กล่าวมาเข้าพักอาศัยและเมื่อได้รับ 
อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าพักอาศัยแล้ว จึงจะเข้าพักอาศัยได้ และให้ด าเนินการตามข้อ ๒๖.๕ 
   ๒๖.๔ กรณีที่เจ้าบ้านมีผู้มาเยี่ยมและต้องการให้เข้าพักอาศัยช่ัวคราว เจ้าบ้านผู้นั้น 
ต้องรายงานช้ีแจงความจ าเป็นต่อผู้ปกครองการพักอาศัย โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๒ ท้ายระเบียบนี้เพื่อ 
 

ขออนุญาต... 



- ๑๒ - 
 
ขออนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยช่ัวคราว และเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยช่ัวคราวแล้ว จึงจะเข้าพักอาศัย 
ช่ัวคราวได้ ทั้งนี้ผู้มาเยี่ยมจะพักอาศัยได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้งการเข้าพักอาศัย 
ช่ัวคราวส าหรับผู้มาเยี่ยม 
   ๒๖.๕ เจ้าบ้านต้องแก้ไขส าเนาทะเบียนบ้านของตนให้ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา 
โดยประสานกับส านักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ 
   ๒๖.๖ เจ้าบ้านจะต้องรับมอบทะเบียนพัสดุประจ าบ้านและซองเก็บเอกสารประจ าบ้าน 
ก่อนเข้าพักอาศัย โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ 

 
หมวด ๖ 

ข้อห้ามส าหรบัผู้พักอาศัยในบ้านพกัอาศัย 

 ข้อ ๒๗  ข้อห้ามส าหรับผู้พักอาศัย  
   ๒๗.๑ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมือง หรือจัดกิจกรรมอื่นใดใน 
ลักษณะที่ท าให้ผู้พักอาศัยมีทัศนคติหรือพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   ๒๗.๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ด าเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ของ 
พรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและไม่กระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร  
   ๒๗.๓ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ยุยง ปลุกปั่น กล่าวโจมต ีให้ร้ายผู้บังคับบัญชา 
หรือรัฐบาล หรือกระท าการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู่ของผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
อันเนื่องมาจากความเห็นแตกต่างทางความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง  
   ๒๗.๔ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากการพักอาศัย 
เว้นแต่การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัย 
   ๒๗.๕ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่หลบซ่อนหรือแหล่งพักพิงของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมหรือประเทศชาติ 
   ๒๗.๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่กระท าการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 
หรือผิดกฎหมายหรือใช้เป็นสถานที่ซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายหรือหลบซ่อนบุคคล ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดกฎหมาย 
อันจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียช่ือเสียงโดยเด็ดขาด 
   ๒๗.๗ ห้ามรับบุคคลอื่นใดเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ 
อักษรจากผู้ปกครองการพักอาศัยโดยเด็ดขาด  
   ๒๗.๘ ห้ามให้ผู้อื่นสวมสิทธิการเป็นเจ้าบ้านเข้าพักอาศัยหรือให้บุคคลอื่นเข้าพัก 
อาศัยแทนโดยเด็ดขาด 
   ๒๗.๙ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่จดทะเบียนหรือประกอบธุรกิจการค้า 
หรือจัดต้ังเป็นส านักงานหรือองค์กรเพื่อประกอบการค้าในเชิงธุรกิจใด ๆ  
   ๒๗.๑๐  ห้ามเจ้าบ้านยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ามาด าเนินการประกอบการค้าใด ๆ 
ภายในเขตบ้านพักอาศัย 
   ๒๗.๑๑  ห้ามประกอบการค้าภายในเขตบ้านพักอาศัยซึ่งทางราชการมิได้จัดไว้เพื่อ 
ประกอบการค้าหรือเปิดแผงลอย 
    

  ๒๗.๑๒  ห้ามใช้บ้าน... 
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   ๒๗.๑๒  ห้ามใช้บ้านพักอาศัยท าการค้าสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด 
   ๒๗.๑๓  ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นที่ชุมนุมเสพสุราเครื่องดองของเมา และท าให้เกิด 
ความเดือดร้อนร าคาญแก่เพื่อนบ้าน 
   ๒๗.๑๔  ห้ามกระท าตนเป็นหมอรักษาโรคโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หรือท าการรักษาโรคโดยวิธีการทางไสยศาสตร์ หรือใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจรักษาโรค  
   ๒๗.๑๕  ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเปน็สถานทีพ่บปะท ากิจกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 
ที่มีความเช่ือถือทางลัทธิเวทมนต์ไสยศาสตร์ ท านายโชคชะตา หรือผูกดวงสืบชะตา หรือกระท าพิธีกรรมทาง 
ไสยศาสตร์ ส าหรับแฟลตและตึกแถวห้ามตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ หรือศาลเจ้าที่  
   ๒๗.๑๖  ห้ามใช้บ้านพักอาศัยส าหรับให้เช่าพักอาศัย เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน 
หรือให้บุคคลอื่นเข้าพักอาศัย โดยมีพฤติกรรมที่ เช่ือได้ว่าการให้พักอาศัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการได้รับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนโดยเด็ดขาด 
   ๒๗.๑๗  ห้ามเจ้าบ้านปลอ่ยให้บา้นพักอาศัยว่างและไม่เข้าพักอาศัยโดยไม่มีเหตุอันควร 
   ๒๗.๑๘  ห้ามใช้สิทธิพักอาศัยในบ้านพักอาศัยเกินกว่าหนึ่งแห่ง ยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ ๒๘.๔  
   ๒๗.๑๙  ห้ามครอบครัวหรือผู้มาเยี่ยมของเจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
ประเภทโสดพักอาศัยค้างคืน ห้ามเพศชายข้ึนแฟลตข้าราชการหญิงประเภทโสด ห้ามเพศหญิงข้ึนแฟลตข้าราชการชาย 
ประเภทโสด โดยให้รอพบได้ ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้ในแต่ละอาคาร ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒๗.๒๐  ห้ามกระท าการใด ๆ  หรือใช้สิทธิตนเองเกินขอบเขต และเป็นเหตุให้เกิดความ 
เดือดร้อนร าคาญ หรือเสียหายแก่เพื่อนบ้านหรือทางราชการ  
   ๒๗.๒๑  ห้ามเล่นกีฬา เช่น ว่าว ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตระกร้อ กอล์ฟ 
ในเขตหรือบริเวณบ้านพักอาศัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือของผู้อื่นเว้นแต่ 
สถานที่ที่ทางราชการจัดท าไว้ให้ และต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นและ 
ทางราชการ 
   ๒๗.๒๒  ห้ามสละสิทธิความเปน็เจา้บ้านให้แก่ผู้อื่นรวมถึงการเปลี่ยนหรือสับเปลี่ยน 
บ้านพักอาศัยโดยพลการ  
   ๒๗.๒๓  ห้ามขัดขืนหรือเพิกเฉยต่อค าแนะน า ตักเตือนหรือห้ามปรามของเจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องในการพักอาศัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ  เช่น เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ สารวัตรทหารอากาศ 
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
   ๒๗.๒๔  ห้ามประพฤติปฏิบัติโดยไร้มารยาท เช่น แสดงกิริยาวาจาลามก ส่อเสียด 
หรือส่งเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น หรือกระท าการใด ๆ อันส่อในลักษณะเดียวกัน  
   ๒๗.๒๕  ห้ามน าเรื่องภายในครอบครัวผู้ อื่ นไปนินทาหรือยุแหย่ก่อให้ เกิด 
การทะเลาะวิวาทหรือแตกความสามัคคีในหมู่คณะ  
   ๒๗.๒๖  ห้ามแต่งกายไม่เรียบร้อยออกไปนอกบ้านพักอาศัย หรือแม้แต่อยู่ใน 
บ้านพักอาศัยก็ดี ต้องไม่เป็นที่อุจาดแก่เพื่อนบ้าน  
   ๒๗.๒๗  ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นที่ ชุมนุมเล่นการพนันหรือกิจกรรมอื่นใดที่มี 
ลักษณะและวิธีการเล่นท านองเดียวกับการพนัน  
   ๒๗.๒๘  ห้ามมีวัตถุไวไฟ น้ ามันเช้ือเพลิงหรอืสิง่ของในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดอันตราย 
ไว้ในความครอบครองโดยเด็ดขาดรวมทั้งกระท าการใด ๆ  ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นที่น่าหวาดกลัว 
 

แก่เพื่อน... 
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แก่เพื่อนบ้านในเขตบ้านพักอาศัย เช่น จุดดอกไม้เพลิง ยิงปืน ยิงนกหรือ ยิงสัตว์ เป็นต้น  
   ๒๗.๒๙  ห้ามเปิดเครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน์ หรือกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
จนเป็นการรบกวนและก่อความร าคาญแก่เพื่อนบ้าน 
   ๒๗.๓๐  ห้ามจัดให้มีงานพิธีหรือมหรสพใด  ๆ  รวมทั้งการเลี้ยงรื่นเริงที่เป็นพิธีการ 
ที่บ้านพักอาศัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพกัอาศัยเปน็ลายลักษณ์อักษร และหากได้รับอนุญาต 
แล้วจะต้องเลิกการนั้น ๆ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.  
   ๒๗.๓๑  ห้ามเก็บศพไว้ในบ้านพักอาศัยเกิน ๒๔ ช่ัวโมง และห้ามจัดให้มีการสวด 
พระอภิธรรมศพภายในเขตบ้านพักอาศัยโดยเด็ดขาด  
   ๒๗.๓๒  ห้ามเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้โดยไม่สับขอให้เรียบร้อย  
   ๒๗.๓๓  ห้ามตากผ้า แขวนผ้าหรือสิ่งใดที่อาจท าให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
บนขอบหน้าต่าง ราวลูกกรงหรือที่ที่มิได้จัดท าไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ การตากผ้าให้ท าราวไว้ให้เป็นระเบียบ 
ในที่อันเหมาะสม  
   ๒๗.๓๔  ห้ามเก็บพืชผลทุกชนิดในบริเวณที่ตั้งส่วนราชการ ไม่ว่าจะมีป้ายห้ามหรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
   ๒๗.๓๕  ห้ามตัดไม้ยืนต้นในเขตบ้านพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 
การพักอาศัย หากในบริเวณบ้านพักอาศัยของเจ้าบ้านมีไม้ยืนต้น เจ้าบ้านต้องรับผิดชอบในการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ 
ให้เรียบร้อยและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึน หากต้นไม้หักโค่นหรือมีกิ่งไม้ร่วงหล่นแล้วส่งผลกระทบหรือ 
สร้างความเดือดร้อนให้ผูอ้ื่น หากกิ่งไม้มีส่วนที่ยื่นออกมานอกเขตบา้นพักอาศัยให้เจา้บ้านติดต่อประสานการปฏิบัติกับ 
แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ ตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อย  
   ๒๗.๓๖  ห้ามก่อไฟ สมุ เผาขยะ กิง่ไม้หรือใบไม้ในบรเิวณบ้านพักอาศัย 
   ๒๗.๓๗  ห้ามเลี้ยงสัตว์ดุร้ายที่ก่อให้เกิดอันตราย และสัตว์ประเภทที่ก่อให้เกิดความ 
เดือดร้อนร าคาญแก่เพื่อนบ้าน “การเลี้ยงสุนัขและแมว” จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัยและ 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด พร้อมข้ึนทะเบียนที่ส านักงานควบคุมการพักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่ 
ระบาดของเช้ือโรค  
   ๒๗.๓๘  ห้ามให้อาหาร นก สุนัข แมว หรือสัตว์อื่นใดที่ไม่มีเจ้าของ  
   ๒๗.๓๙  ห้ามจับสัตว์น้ าทุกชนิดในบริเวณสถานที่ราชการและบริเวณเขตบ้านพักอาศัย 
เว้นแต่  
      ๒๗.๓๙.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบเขตพื้นที่นั้นอนุญาตโดยก าหนดห้วงเวลา 
และอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ าตามความเหมาะสม ส าหรับเขตพื้นที่ส่วนกลางหรือเขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้ 
ส่วนราชการใดรับผิดชอบ ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
      ๒๗.๓๙.๒ การจับสัตว์น้ าตามข้อ ๒๗.๓๙.๑ จะต้องไม่ขุดตลิ่งและดินในคู 
และบ่อน้ า ระมัดระวังไม่ให้ตลิ่งพัง ไม่เหยียบย่ าท าให้หญ้าและพื้นดินเสียหาย ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลไว้บนตลิ่ง และในน้ า 
ไม่ทิ้งอุปกรณ์การจับสัตว์น้ าในคูและบ่อน้ า รวมทั้งไม่ก่อความร าคาญแก่ผู้พักอาศัยและการสัญจรไปมา 
   ๒๗.๔๐  ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอื่นใดนอกภาชนะที่ทางราชการจัดไว้ 
   ๒๗.๔๑  ห้ามวางสิ่งของ กองวัสดุ และท าให้เกิดสิ่งสกปรกบนถนนในทางสาธารณะ 
หรือกีดขวางการสัญจร การจราจร หรือท าให้สิ่งแวดล้อมขาดความเป็นระเบียบและสวยงามในเขตบ้านพักอาศัย 
   ๒๗.๔๒  ห้ามขุด กะเทาะ ขีดเขียนข้อความ ภาพ พ่นสี หรือรูปรอยใด ๆ ให้ปรากฏ 
ตามผนังบ้านเดี่ยว ตึกแถว แฟลต ก าแพงแนวรั้วที่ติดกับถนน ในที่สาธารณะหรือที่อื่นใด 
    

๒๗.๔๓  ห้ามก่อเหต…ุ 
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   ๒๗.๔๓  ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเขตบ้านพักอาศัย จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ผู้อื่น หรือเกิดเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ และให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยพิจารณาการหมด 
สิทธิการพักอาศัยของเจ้าบ้านทั้งสองฝ่าย  
   ๒๗.๔๔  ห้ามเก็บรักษาอาวุธสงคราม วัตถุระเบิดหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด 
   ๒๗.๔๕  ห้ามลักลอบใช้ไฟฟ้า น้ าประปาหรือโทรศัพท์ของทางราชการและห้ามขโมยทรัพย์สิน 
ของทางราชการหรือของผู้อื่นในเขตบ้านพักอาศัยโดยเด็ดขาด  
   ๒๗.๔๖  ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาด  

 
หมวด ๗ 

การหมดสทิธิการพักอาศัยและการออกจากบ้านพักอาศัย 

 ข้อ ๒๘  การหมดสิทธิในการพักอาศัย เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดข้ึนแก่เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัย 
ดังนี้  
   ๒๘.๑ เสียชีวิต  
   ๒๘.๒ ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่ข้าราชการที่ทางราชการจัดบ้านพักอาศัย 
ให้อยู่แล้วและได้เปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจ า ซึ่งส่วนราชการจ้างไว้เป็นลูกจ้างประจ าโดยให้รายงานตามสายงาน 
จนถึงคณะกรรมการบ้านพักอาศัยเพื่อพิจารณา ส าหรับข้าราชการที่จะครบก าหนดเกษียณอายุราชการ ให้หมดสิทธิ 
การพักอาศัยก่อนครบก าหนดเกษียณอายุราชการ ๒ เดือน  
   ๒๘.๓ ย้ายสังกัด ยกเว้นกรณีเป็นการย้ายหมุนเวียนทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ ปีนับตั้งแต่ 
ค าสั่งย้ายมีผลบังคับใช้ 
   ๒๘.๔ ย้ายไปรับราชการประจ าส่วนราชการ ณ ที่ตั้งต่างจังหวัดโดยมิใช่การย้ายหมุนเวียน 
ทั้งนี้หากข้าราชการดังกล่าวมคีวามจ าเป็นและเดือดรอ้นเนื่องจากมีครอบครัวพักอาศัยอยู่หรือเป็นผูท้ี่มีบุตรในระหว่าง 
ศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานเสนอเหตุผลความจ าเป็นให้คณะกรรมการ 
บ้านพักอาศัยพิจารณาแล้วแต่กรณี  
   ๒๘.๕ กองบิน ๒๑ มีความจ าเป็นทางราชการให้คืนบ้านพักอาศัย  
   ๒๘.๖ ในกรณีอื่น ๆ  ที่เป็นการฝ่าฝนืต่อระเบียบนี้ หรือมีเหตุอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งผู้ปกครองการพักอาศัยพิจารณาแล้วเห็นควรให้ออกจากบ้านพักอาศัย 
   ๒๘.๗ เมื่อมีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุด หรือมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลนั้นกระท า 
ความผิดอาญาฐานทุจรติต่อหน้าที่ราชการ หรือกรณีค าพิพากษาของศาลถึงที่สดุในคดีแพ่งใหช้ดใช้ค่าเสียหายให้แก ่
กองทัพอากาศ หากบุคคลผู้นั้นละเลยไม่ยอมชดใช้ ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยพิจารณาเพื่อด าเนินการออก 
ค าสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป  
   ๒๘.๘ เป็นผู้ได้รับการสงเคราะหจ์ากทางราชการให้มทีี่พักอาศัยเปน็กรรมสิทธ์ิของตนเอง 
   ๒๘.๙ เป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยแต่ไม่เข้าพกัอาศัยเอง โดยให้ญาติหรือบุคคลอื่นเข้าพัก 
อาศัยแทน หรือสวมสิทธิการพักอาศัยและให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
   ๒๘.๑๐  เป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย แต่ไม่เข้าพักอาศัยจริง ปล่อยให้บ้านพักอาศัยว่าง 
ไม่มีผู้พักอาศัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยเป็นระยะเวลา ๕ ป ี
   ๒๘.๑๑  เป็นผู้กระท าความผิดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียช่ือเสียงของกองทัพอากาศ 
ยกเว้นความผิดที่เกิดจากการกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยพิจารณา 
 

เพื่อด าเนิน… 
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เพื่อด าเนินการออกค าสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป  
   ๒๘.๑๒  เป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตาม 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษในเขตบ้านพักอาศัย กรณีผู้พักอาศัยกระท าผิดให้ถือว่าเจ้าบ้านไม่ควบคุมดูแล 
ผู้พักอาศัยและด าเนินการออกค าสั่งให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และรายงานต้นสังกัดให้พิจารณา 
งดบ าเหน็จประจ าปีของเจ้าบ้านต่อไป  
   ๒๘.๑๓  เป็นผู้ ได้รับการจัดสรรให้มีบ้านพักอาศัยแล้วแต่ไม่ติดต่อรับกุญแจ 
ภายใน ๑๕ วัน ถือว่าเป็นผู้หมดความจ าเป็นและไม่เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัย 
เป็นระยะเวลา ๕ ป ี 
   ๒๘.๑๔  ไปราชการต่างประเทศหรือต่างจังหวัด มีระยะเวลา ๓ เดือนข้ึนไป โดยไม่มี 
ผู้พักอาศัย และไม่รายงานใหห้ัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบ และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยเป็นระยะเวลา ๕ ปี 
   ๒๘.๑๕  เจ้าบ้านหมดความจ าเป็นและไม่เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย  

 ข้อ ๒๙  การออกจากบ้านพักอาศัย เมื่อมีค าสั่งกองบิน ๒๑ ให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยให้ถือ 
ปฏิบัติดังนี ้ 
   ๒๙.๑ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยเนื่องจากเสียชีวิต ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดสามารถ 
ผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าบ้านเสียชีวิตโดยไม่ต้อง 
รายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าบ้าน 
เสียชีวิต เว้นแต่มีความจ าเป็นอื่น ๆ ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยเพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัย 
เพิ่มเติมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่จะผ่อนผันการพักอาศัยรวมทั้งหมดได้ 
ไม่เกิน ๓๖๐ วัน กรณีผู้ขอผ่อนผันการพักอาศัยมีความจ าเป็นและเดือดร้อน ซึ่งล่วงเลยระยะการขอผ่อนผัน 
ดังกล่าวแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบ้านพักอาศัย  
   ๒๙.๒ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพกัอาศัยตามข้อ ๒๙.๒ ยกเว้นถูกปลด ให้ผู้พักอาศัย 
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ค าสั่งให้ออกจากราชการ 
มีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่ค าสั่งให้ออกจากราชการมีผลบังคับใช้  
   ส าหรับเจ้าบา้นใดที่หมดสทิธิการพักอาศัยก่อนครบก าหนดเกษียณอายุราชการ ๒ เดือน 
ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน โดยไม่ต้อง 
รายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้าย 
ออกจากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้ กรณีเจ้าบ้านมีบุตรอยู่ในระหว่างศึกษา ในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง 
บ้านพักอาศัย ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้ เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัยให้พักอาศัยอยู่ได้ 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีการศึกษาที่บุตรจะส าเร็จการศึกษาในช้ันปีนั้น ๆ  ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัย 
เกินระยะเวลาที่ก าหนด  
   ส าหรับเจ้าบา้นทีถู่กปลดให้ผูพ้ักอาศัยทัง้หมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่ค าสั่งปลดออกจากราชการมีผลบังคับใช้  
   ๒๙.๓ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๒๘.๓ และข้อ ๒๘.๕ ให้ผู้พักอาศัย 
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออก 
จากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย 
 

ภายใน… 
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ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัย มีผลบังคับใช้  
   ส าหรับผู้ที่มีบุตรอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัยไม่ 
เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ค าสั่งให้ 
ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้ เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัย ให้พักอาศัยอยู่ได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
ของปีการศึกษาทีบุ่ตรจะส าเรจ็การศึกษาในช้ันปีนั้น ๆ  ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัยเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๒๙.๔ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๒๘.๖ ถึงข้อ ๒๘.๑๑ ให้ผู้พักอาศัย 
ทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้  
   ๒๙.๕ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๒๘.๑๒ ให้ออกจากบ้านพักอาศัยทันที 
   ๒๙.๖ เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยที่ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัย ตามข้อ ๒๙.๑ ถึง 
ข้อ ๒๙.๕ และข้อ ๒๙.๑๔ ต้องรายงานส่งคืนบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ปกครองการพักอาศัย โดยมีหัวหน้าสารวัตรเขต 
เจ้าหน้าที่แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ ร่วมตรวจสภาพความเรียบร้อยของบ้านและพัสดุประจ าบ้านให้ถูกต้อง 
ตามที่ทางราชการก าหนด และจะต้องย้ายส าเนาทะเบียนบ้านของตนออกจากบ้านพักอาศัย ณ ส านักงานเขตท้องที่ 
ให้เรียบร้อย และน าใบแจ้งการย้ายออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรไปแสดงที่ส านักงานควบคุม 
การพักอาศัยเพื่อถอนช่ือออกจากทะเบียนการพกัอาศัยภายใน ๓๐ วัน หลังจากหมดสิทธิการพักอาศัย หากเจ้าบ้าน 
ไม่ด าเนินการตามที่ก าหนด ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยจัดการย้ายส าเนาทะเบียนบ้านของผู้พักอาศัยนั้นไปไว้ 
ณ ทะเบียนบ้านกลางของส านักงานเขตการปกครองท้องที่  
   ๒๙.๗ หากผู้พักอาศัยที่หมดสิทธิการพักอาศัยและสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผัน 
การพักอาศัย แต่ไม่ด าเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยรวมทั้งไม่จัดการให้ผู้พักอาศัยด าเนินการย้ายออกภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๕ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยด าเนินการดังนี ้
     ๒๙.๗.๑ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๒๙.๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีผู้แทนจากหน่วยต้นสังกัด 
ของผู้พักอาศัยอย่างน้อย ๑ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการขนย้ายทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและครอบครัวออกไปเก็บรักษา 
ไว้พื้นที่ส่วนกลางเขตการพักอาศัย โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้พักอาศัย  
   กรณีผู้หมดสิทธิการพักอาศัยยังเป็นข้าราชการประจ าการ แต่ไม่ด าเนินการย้ายออก 
จากบ้านพักอาศัย ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย 
ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป 
   ๒๙.๘ เจ้าบ้านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยตามข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๕ 
จะต้องท ารายงานยินยอมให้หักเงินเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปาหรือค่าบริการอื่น ๆ เป็นรายเดือนตามที่ได้ใช้ไป  
   ๒๙.๙ เจ้าบ้านหรือครอบครวัที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย หากมีเหตุในการหมดสิทธิ 
การพักอาศัยซึ่งมิใช่เหตุเดิมที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย ให้ปฏิบัติดังนี้  
     ๒๙.๙.๑ เจ้าบ้านที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยเสียชีวิต ให้ผู้พักอาศัยสามารถ 
พักอาศัยได้อีกไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย โดยจะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัยเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้อีก 
     ๒๙.๙.๒ ผู้พักอาศัยที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้ถือว่า 
ระยะเวลาผ่อนผันการพักอาศัยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ตรวจพบการฝ่าฝืนระเบียบ และให้ย้ายออกจากที่พักอาศัย 
ภายใน ๓๐ วันแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย  
   ๒๙.๑๐  เมื่อเจ้าบ้านเดิมย้ายออกจากบา้นพักอาศัย ให้สารวัตรเขต เจ้าหน้าที่แผนก 
ช่างโยธา กองบิน ๒๑ และเจ้าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินบ้านพักอาศัยเข้าไปส ารวจสภาพ 
 

ความเรียบร้อย... 



- ๑๘ - 
 
ความเรียบร้อยของบ้านพักอาศัย จ านวน และสภาพพัสดุประจ าบ้าน ในวันส่งคืนกุญแจห้องร่วมกับเจา้บ้านเดิม 
เพื่อรับทราบผลการส ารวจ และค่าเสียหาย หากสภาพห้องช ารุดหรือสูญหาย เจ้าบ้านเดิมต้องด าเนินการซ่อมแซม 
หรือน ามาเปลี่ยน ทดแทนให้คงสภาพเดิมให้เรียบร้อยก่อนเจ้าบ้านใหม่เข้าพักอาศัยโดยให้เจ้าบ้านเดิมลงช่ือรับรอง 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสมุดทะเบียนพัสดุประจ าบ้าน แล้วจึงจะพิจารณาคืนเงินประกันบ้านพักอาศัยให้ต่อไป 

 
หมวด ๘ 

การแบ่งเขต หมายเลข และแผ่นป้าย 
 

 ข้อ ๓๐  เขตการพักอาศัยในระเบียบนี้ก าหนดข้ึนเพือ่ความสะดวกในการติดต่อ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ 
การสุขาภิบาลหรือการรักษาการณ์แต่อย่างใด เขตการพักอาศัยของกองบิน ๒๑ แบ่งเป็น ๖ เขต ตามผนวก ๑๔ 

 ข้อ ๓๑  การก าหนดอักษรย่อของประเภทและหมายเลขบ้านพักอาศัย  
   ๓๑.๑ บ้านพักอาศัยส าหรับข้าราชการช้ันยศนาวาอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตรานาวา 
อากาศเอกพิเศษ) ใช้อักษรย่อว่า “น.”  
   ๓๑.๒ บ้านพักอาศัยชนิดตึกแถว ส าหรับข้าราชการช้ันสัญญาบัตร ประเภท 
ครอบครัวที่มีช้ันยศตั้งแต่นาวาอากาศเอกลงมา ใช้อักษรย่อว่า “ร.”  
   ๓๑.๓ บ้านพักอาศัยชนิดตึกแถว ส าหรับข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ประเภท 
ครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ป.”  
   ๓๑.๔ บ้านพักอาศัยชนิดแฟลต ส าหรับข้าราชการช้ันสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว 
ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.” ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.(โสด)”  
   ๓๑.๕ บ้านพักอาศัยชนิดแฟลต ส าหรับข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ประเภท 
ครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.” ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.(โสด)”  
   ๓๑.๖ บ้านพักอาศัยตามข้อ ๓๑.๑ ถึงข้อ ๓๑.๕ ให้มีหมายเลขบ้าน ๔ ตัว เลขตัวแรก 
แสดงเขต อีก ๓ ตัวหลังแสดงหมายเลขบ้านของแต่ละเขต โดยเริ่มต้นต้ังแต่หมายเลข ๐๐๑ เหมือนกันทุกเขต 
จนถึงหมายเลขล าดับสุดท้ายในเขตน้ัน ๆ  
   ส าหรับบ้านพักอาศัยชนิดตึกแถว ให้มีหมายเลขทุกห้องเรียงกันไปตามล าดับแถว 
โดยเริ่มต้นจากหัวแถวด้วยหมายเลข ๑ 

 ข้อ ๓๒  ลักษณะแผ่นป้าย การติดแผ่นป้าย และหมายเลข  
   ๓๒.๑ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจ าบ้านเดี่ยว ตึกแถว ประเภทบ้าน เขต 
หมายเลข แผ่นป้ายช่ือเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๕ ท้ายระเบียบนี้  
   ๓๒.๒ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจ าแฟลต หมายเลขประจ าห้อง แผ่นป้าย 
ช่ือเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๖ ท้ายระเบียบนี้   
   ๓๒.๓ แผ่นป้ายประจ าบ้านพักอาศัยให้ติดไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของบ้านพัก 
อาศัยให้เป็นระเบียบและเห็นได้ชัดเจน ส าหรับบ้านเดี่ยว ให้ติดบริเวณแนวรั้วติดประตูทางเข้าบ้านทางด้านซ้าย 
หรือขวาตามความเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน  
   ๓๒.๔ แผ่นป้ายช่ือเจ้าบ้านส าหรับบ้านเดี่ยว ให้ติดเหมือนข้อ ๓๒.๓ ส าหรับแฟลต 
และตึกแถว ให้ติดไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบและเห็นได้ชัดเจน  
 

๓๒.๕ แผ่นป้าย… 
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   ๓๒.๕ แผ่นป้ายหน้าที่ให้ติดตามความเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน  
   ๓๒.๖ การติดแผ่นป้ายหมายเลขประจ าห้อง ให้ติดที่ผนังด้านนอก  

หมวด ๙ 
การพักอาศัยในแฟลต 

 ข้อ ๓๓  เจ้าบ้านได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยชนิดแฟลต นอกจากจะต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์การพักอาศัยที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว เจ้าบ้านและผู้พักอาศัยยังจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ 
และข้อห้ามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๙ โดยเคร่งครัดอีกด้วย  

 ข้อ ๓๔  ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัย ให้ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเบื้องต้นที่ไม่ 
สามารถใช้การได้และไม่ใช่การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้คืนสภาพโดยใช้งบประมาณของทางราชการให้เจ้าบ้าน 
รายงานโดยผ่านการตรวจสอบจากแผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ จนถึง 
ผู้ปกครองการพักอาศัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๓๕  การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยชนิดแฟลต ให้เจ้าบ้านจัดท าเอกสารหลักฐานการเข้า 
พักอาศัยและรับมอบกุญแจ ทะเบียนพัสดุประจ าบ้านที่ ส านักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑  

 ข้อ ๓๖  การส่งคืนห้อง เจ้าบ้านจะต้องส่งคืนกุญแจและพัสดุอุปกรณ์ประจ าบ้านให้เรียบร้อย 
หากเจ้าบ้านละเลยการกระท าดังกล่าว และปรากฏว่ากุญแจหรือพัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องในครอบครองช ารุด 
หรือสูญหาย เจ้าบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน  

 ข้อ ๓๗  ข้อห้ามส าหรับผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย ชนิดแฟลต  
   ๓๗.๑ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๗  
   ๓๗.๒ ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท  
   ๓๗.๓ ห้ามเจาะและตอกตะปู เดือยสลัก หรือลิ่ม บนพื้น ผนังห้อง และเพดาน  
   ๓๗.๔ ห้ามใช้เตาหุงต้มที่ใช้ถ่าน ฟืน หรือน้ ามันเช้ือเพลิง ที่ท าให้เกิดกลิ่นและควัน 
รบกวนผู้อื่น  
   ๓๗.๕ ห้ามวางสิ่งของส่วนตัวไว้นอกห้องของตน  
   ๓๗.๖ ห้ามวางสิ่งของหรือกระถางต้นไม้ ไว้ระเบียงที่อยู่ภายนอกอาคารแฟลต รวมถึง 
การวางบนขอบระเบียงต่าง ๆ และห้ามทิ้งหรือโยนสิ่งของทุกชนิดออกนอกตัวอาคาร  
   ๓๗.๗ ห้ามน ารถจักรยานยนต์ข้ึนบนแฟลต  
   ๓๗.๘ ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดบนแฟลต  
   ๓๗.๙ ห้ามปิดประกาศหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่ของทางราชการในส่วนหนึ่งส่วนใดของแฟลต 
   ๓๗.๑๐  ห้ามทา พ่น ขีด เขียนข้อความ ด้วยสีหรือวัสดุอื่นใดในส่วนหนึ่งส่วนใดของแฟลต 
   ๓๗.๑๑  ห้ามชุมนุมมั่วสุมในบริเวณทางข้ึนบันได ทางเดิน ดาดฟ้าอาคาร หรือบริเวณอื่นใด 
ในอาคารอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้พักอาศัยอื่น  
 
 
 
 
 

หมวด ๑๐... 
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หมวด ๑๐ 

การปรับปรงุ ต่อเติม แก้ไขดัดแปลง และการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 

 ข้อ ๓๘  การด าเนินการซ่อมแซมบา้นพักอาศัยให้คืนสภาพโดยใช้งบประมาณของทางราชการ 
ซึ่งมีสภาพช ารุดทรุดโทรม โดยมิใช่เหตุจากการกระท าของผู้พักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานโดยผ่านการตรวจสอบ 
จากแผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ จนถึงผู้ปกครองการพักอาศัย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา  

 ข้อ ๓๙  ห้ามปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขบ้านพักอาศัยโดยพลการ  
   ๓๙.๑ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ  นอกเหนือจาก 
ที่ทางราชการได้จัดท าไว้ หากประสงค์จะด าเนินการให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน โดยผ่านการตรวจสอบ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในการพิจารณาของผู้ปกครองการพักอาศัย  
   ๓๙.๒ เจ้าบ้านประเภทบ้านเดี่ยวและตึกแถว ที่จะขอสร้างโรงเก็บรถยนต์ให้รายงานขอ 
อนุญาตสร้างโรงเก็บรถยนต์ตามสายการบังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัย เมื่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
จึงจะสามารถด าเนินการได้ โดยแนบหนังสือให้ความยินยอมตามผนวก ๑๓ ท้ายระเบียบนี้ และผู้ขอสร้างต้อง 
ออกค่าใช้จ่ายเองและให้ใช้แบบโรงเก็บรถยนต์ตามที่ทางราชการก าหนด  
   ๓๙.๓ เมื่อเจ้าบ้านได้รับอนุญาตให้สร้างโรงเก็บรถยนต์ไว้แล้ว ต่อมาได้หมดสิทธิการพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยนั้น ให้ถือว่าโรงเก็บรถยนต์น้ันตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ  

 ข้อ ๔๐  การต่อเติมอาคารที่พักอาศัยที่เจ้าบ้านรายงานขออนุญาตต่อทางราชการ หากเจ้าบ้าน 
ผู้รายงานขออนุญาตด าเนินการไม่เป็นไปตามที่รายงานไว้ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ 
ผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป 
 
 

หมวด ๑๑ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๔๑  ผู้พักอาศัยจะต้องใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ ในเขตบ้านพักอาศัยอย่างประหยัด 
และเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด  

 ข้อ ๔๒  ผู้พักอาศัยจะต้องร่วมรับผิดชอบและดูแลพื้นที่หน้าบ้านและหลังบ้านพักอาศัยของตนเอง 

 ข้อ ๔๓  การป้องกันอัคคีภัย  
   ๔๓.๑ ผู้พักอาศัยจะต้องร่วมมือกันป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนในบ้านพักอาศัย 
และปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยภาคพื้นโดยเคร่งครัด อีกทั้งไม่กระท าการใด ๆ  ด้วยความประมาท 
อันจะเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยข้ึนได้ หากเกิดอัคคีภัยข้ึนเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบ  
   ๔๓.๒ แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงร่วมกับ 
หน่วยเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  

 ข้อ ๔๔  การประดับธงชาตใิห้แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ เป็นผู้พิจารณาด าเนินการในภาพรวมของ 
บ้านพักอาศัย ให้มีความเหมาะสม สวยงาม โดยใช้ธงชาติขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๓๕ เมตรและคันธง 
 

มีขนาด… 



- ๒๑ – 
 

มีขนาด ยาว ๓ เมตร หรือตามที่ทางราชการก าหนด  

 ข้อ ๔๕  หน่วยที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบ้านพักอาศัย เมื่อได้รับการ 
ร้องขอ มีดังนี ้ 
   ๔๕.๑ แผนกก าลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ด้านกรรมวิธีข้อมูลเกี่ยวกับ 
รายช่ือผู้พักอาศัยทุกครั้ง เมื่อมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงก าลังพลสังกัด กองบิน ๒๑  
   ๔๕.๒ นายทหารพระธรรมนูญ กองบังคับการ กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ เสนอแนะตีความ 
ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระเบียบนี้มีความถูกต้องยุติธรรม และรับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๙.๗ ,๔๕.๓ 
   ๔๕.๓ แผนกสื่อสาร กองเทคนิค กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ติดตั้งและตรวจสอบระบบโทรศัพท ์
ของกองบิน ๒๑ ตลอดจนสายอากาศของเครือ่งรับโทรทัศน์ส่วนรวมและเสียงตามสายของบ้านพักอาศัยให้ใช้งานได้ 
ตลอดเวลาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
   ๔๕.๔ ฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ดังนี้ 
     ๔๕.๔.๑ สนับสนุนธงชาติตามที่ แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ ร้องขอ  
     ๔๕.๔.๒ สนับสนุนพสัดุและอปุกรณ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็น  
   ๔๕.๕ แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ดังนี้ 
     ๔๕.๕.๑ ด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ ให้อยู ่
ในสภาพเรียบร้อย ในห้วงเวลาที่ก าหนดตามที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
     ๔๕.๕.๒ ช่วยเหลือ ตรวจตรา แนะน า และซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
บ้านพักอาศัย ถนน สะพาน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการช่างโยธาในเขตการพักอาศัย  
     ๔๕.๕.๓ ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านพักอาศัย  
     ๔๕.๕.๔ ร่วมกับส านักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ส ารวจสภาพความ 
เรียบร้อยของบ้านพักอาศัย พัสดุอุปกรณ์ประจ าบ้าน เมื่อมีข้าราชการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยเพื่อเสนอคณะกรรมการ 
บ้านพักอาศัย พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัย ในกรณีการซ่อมแซมที่ไม่คุ้มค่าให้ด าเนินการตามระเบียบ 
ของทางราชการที่ก าหนด  
     ๔๕.๕.๕ จัดท าคันธงและประดับธงชาติในบริเวณเขตการพักอาศัยตาม 
ความเหมาะสม  
     ๔๕.๕.๖ ควบคุม เก็บรักษา ดูแลการบรรจุสารเคมี ตรวจสอบอายุการใช้งาน 
ระบบดับเพลิงและติดตั้งเครื่องดับเพลิงประจ าบ้านพักอาศัย ให้เหมาะสมและเพียงพอ  
     ๔๕.๕.๗ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาของบ้านพักอาศัย ที่ไม่ยอมขนย้าย 
สิ่งของออกเมื่อหมดสิทธิการพักอาศัย หรือค้างช าระเงินค่าบ ารุง เงินค่าสาธารณูปโภค ติดต่อกัน ๒ เดือนหรือค้างช าระ 
บ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควรหรือทางราชการมีความจ าเป็นเมื่อได้รับการสั่งการ  
   ๔๕.๖ แผนกการเงิน กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ด าเนินการด้านการเงิน ค่าธรรมเนียม 
และค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัย 
   ๔๕.๗ หน่วยข้ึนตรงกองบิน ๒๑ และหน่วยสมทบ รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ 

 ข้อ ๔๖  การรักษาความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๒๑ มีอ านาจและ 
หน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ตักเตือนผู้พักอาศัยให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมไม่ก่อความ 
 

ร าคาญ... 




