(สาเนา)

สำเนำคู่ฉบับ

ระเบียบกองบิน ๒๑
ระเบียบกองบิน ๒๑
ว่าด้วยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ กองบิน ๒๑ ว่าด้วยการพักอาศัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการบ้านพักอาศัยของ กองบิน ๒๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสอดคล้อง
กับการอนุมัติใช้ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกองบิน ๒๑ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองบิน ๒๑ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๖
บรรดาระเบียบและคาสั่งอื่นใดของกองบิน ๒๑ ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “บ้านพั ก อาศัย ” หมายความว่า ที่ พั ก อาศัยของทางราชการซึ่ง กองบิน ๒๑
จัดสร้างขึ้น พร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัก อาศัยของข้าราชการ ได้แก่ บ้านเดี่ยว
แฟลต และตึก แถว รวมทั้ งสิ่ง ปลูก สร้างต่าง ๆ ในพื้นที่ อันเป็ นเขตของบ้านพั ก อาศัยนั้น ไม่ ว่าจะมี เขตรั้ว
หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ไม่รวมถึงบ้านพักรับรองและบ้านรับรองของกองบิน ๒๑
๔.๒ “ผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีอานาจรับผิดชอบกากับดูแลการพักอาศัย
ของกองบิน ๒๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ เป็น ผู้ปกครองการพักอาศัย
โดยตาแหน่ง
๔.๓ “ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ปกครอง
การพักอาศัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้ปกครองการพักอาศัย
๔.๔ “หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย
และให้ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ เป็นหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยโดยตาแหน่ง กรณีที่ไม่มี
ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวให้ รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ เป็นหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
โดยตาแหน่ง
๔.๕ “ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้า
ควบคุมการพักอาศัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้ปกครองการพักอาศัย
๔.๖ “หัวหน้าสารวัตรเขต” หมายความว่า ผู้มี หน้าที่ ดูแลรับผิดชอบการพักอาศัย
ในพื้นที่เขตการพักอาศัย และให้ ผู้บังคับหมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารทหารสารวัตร
กองบิน ๒๑ เป็ นหัวหน้าสารวัตรเขตโดยตาแหน่ง กรณีที่ ไม่ มีผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวให้ รองผู้บังคับ หมวด
ควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ เป็นหัวหน้าสารวัตรเขตโดยตาแหน่ง
๔.๗ “สารวัตรเขต”…

-๒๔.๗ “สารวัตรเขต” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมและกากับดูแลการพักอาศัย
ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย หมวดควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารวัตรเขต
๔.๘ “หัวหน้าบ้าน” หรือ “ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้มีความประพฤติดี
เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือของเจ้าบ้านส่วนใหญ่ในแฟลตหรือตึกแถว
๔.๙ “เจ้าบ้าน” หมายความว่า ข้าราชการที่กองบิน ๒๑ มีคาสั่งบรรจุให้เข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัย และต้องเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยเป็นการประจา
๔.๑๐ “ครอบครัว” หมายความว่า สามีหรือภรรยา บุตร บิดาและมารดาของทั้งฝ่าย
สามีและภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าบ้าน
๔.๑๑ “ผู้อาศัย” หมายความว่า ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยเป็นประจา แต่มิได้เป็น
ครอบครัวของเจ้าบ้าน
๔.๑๒ “ผู้พักอาศัย” หมายความว่า บุคคลทุกคนที่อยู่ในบ้านพักอาศัย
๔.๑๓ “ผู้มาเยี่ยม” หมายความว่า ผู้ที่มาเยี่ยมผูพ้ ักอาศัยเป็นครัง้ คราว
๔.๑๔ “ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารประจาการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหารสังกัด กองบิน ๒๑ รวมถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๔.๑๕ “ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง” หมายความว่า ข้าราชการที่ถูกบรรจุ
ให้ปฏิบัติห น้าที่ ในแผนป้อ งกั นประเทศ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ เวรยามรักษาการณ์ ป ระจาส่วนราชการรวมถึง
ข้าราชการที่สนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศในภาวะปกติหรือภาวะไม่ปกติ
๔.๑๖ “บ้านประจาตาแหน่ง” หมายความว่า บ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ ที่กาหนดให้เป็น
ที่พักอาศัยสาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิเข้าพักอาศัยได้
๔.๑๗ “คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑” หมายความว่า คณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ปกครองการพักอาศัย เพื่อพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยของกองบิน ๒๑
๔.๑๘ “การมีสิทธิเข้าพักอาศัย” หมายความว่า ข้าราชการผู้ที่มีคาสั่งกองบิน ๒๑ ให้ได้รับ
การบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ รวมถึงผู้พักอาศัยและผู้ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ ตามระเบียบนี้
๔.๑๙ “การหมดสิทธิพักอาศัย” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้ที่มีคาสั่งกองบิน ๒๑ ให้หมดสิทธิ
การพักอาศัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ และให้ถือว่าผู้พักอาศัยหมดสิทธิ
การพักอาศัยด้วย กรณีผู้พักอาศัยคนหนึ่งคนใดซึ่งมิใช่เจ้าบ้านเป็นผู้หมดสิทธิการพักอาศัยให้ถือว่าเป็นการหมดสิทธิ
การพักอาศัยเฉพาะบุคคลผู้นั้น
หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๕ กองบิน ๒๑ มีนโยบายในการจัดอาคารสถานที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของทางราชการ
เพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยของข้าราชการที่มีความจาเป็นเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๕.๑ เพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่ข้าราชการ สาหรับการพักอาศัย และอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงการดารงชีวิตประจาวัน
๕.๒ เพื่อบรรเทา…

-๓๕.๒ เพื่ อ บรรเทาความเดือ นร้อนด้านที่ พั ก อาศัยให้ แก่ ข้าราชการและผู้พัก อาศั ย
โดยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เหมาะสมและปลอดภัย
๕.๓ เพื่อให้การปกครองบังคับบัญชา การกากับดูแลการปฏิบัติของผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม
ตลอดจนการดูแลรักษาอาคารสถานที่ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมวด ๒
อานาจหน้าที่และการปกครอง
ข้อ ๖ คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ ประกอบด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑
เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยผู้ปกครองบ้านพักอาศัย เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
หรือ หัวหน้าสารวัตรเขต เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะกรรมการอีกจานวนหนึ่ง โดยให้มีอานาจหน้าที่
พิจารณาดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของ กองบิน ๒๑ ตามผนวก ๑
ข้อ ๗ ผู้ปกครองการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ให้ขึ้นตรงต่อ ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๗.๑ ควบคุม ดูแล แนะนา ตักเตือน หรือพิจารณาการมีสิทธิเข้าพักอาศัย และการหมดสิทธิ
การพักอาศัยของผู้พักอาศัย ให้ถูกต้องตามระเบียบนี้
๗.๒ แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้าบ้านหรือผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน ตามความเหมาะสม
๗.๓ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้พักอาศัย ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
๗.๔ รายงานความผิดของเจ้าบ้านไปยังหน่วยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจาปี การดาเนินการทางด้านการปกครองบังคับ บัญ ชา การดาเนินการ
ส่งพนัก งานฝ่ายปกครองหรือ ตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการดาเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหม าย
หากความผิดนั้นเป็นคดีอาญา ให้รายงานคณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ เพื่อพิจารณาดาเนินการ
หมดสิทธิการพักอาศัย หรือพิจารณาให้รับโทษอื่นต่อไป
๗.๕ ให้ความร่วมมื อกับ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ ของศาล
ตามกฎหมายในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
๗.๖ รายงานให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ หาผู้รับผิดชอบทางแพ่งเมื่อมี
ทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับการพักอาศัย สูญหาย เสียหาย ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน
และตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน
๗.๗ สั่งการให้ผู้พัก อาศัยที่ถูกกล่าวหาว่า กระท าความผิดอาญาเกี่ ยวกับ ยาเสพติด
ให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยมีหลักฐานการกระทาผิดอย่างชัดแจ้งและยอมรับความผิดนั้นแล้ว
ออกจากบ้านพักอาศัยไว้ก่อน และดาเนินการให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๗.๘ แต่งตั้ งคณะกรรมการขนย้ายทรัพ ย์สิ นผู้พั ก อาศัย หากผู้ พั ก อาศัยหมดสิ ท ธิ
การพักอาศัยแต่ไม่ดาเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัย รวมทั้งจัดการให้ ผู้พักอาศัยออกจากบ้านพัก อาศัย
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
๗.๙ พิจารณาดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพักอาศัยตามความเหมาะสม
เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๘ ผู้ช่วย…

-๔ข้อ ๘ ผู้ช่วยผู้ ป กครองการพัก อาศั ย กองบิ น ๒๑ ให้ ขึ้น ตรงต่อ ผู้ ป กครองการพั ก อาศั ย
มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
๘.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัยในกิจการเกี่ยวกั บการพักอาศัยในบ้ านพักอาศัย
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูป้ กครองการพักอาศัยและทาการแทนเมื่อผูป้ กครองการพักอาศัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๘.๒ พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัวและผู้อาศัยเข้าพักอาศัยตามข้อ ๒๖.๓
๘.๓ พิจารณาอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยชั่วคราวตามข้อ ๒๖.๔
๘.๔ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเจ้าบ้าน (ยกเว้นบ้านเดี่ยวที่
ใช้อักษรย่อ พ.และ น.) ซึ่งได้รับการตรวจสอบยืนยันจากแผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ เป็นที่เรียบร้อย
๘.๕ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งโทรศัพท์ของจากบ้านจากหน่วยงานภายนอก
๘.๖ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเหล็กดัดหรือมุ้งลวดของเจ้าบ้าน
๘.๗ พิ จ ารณาช่วยเหลื อผู้ พัก อาศัย ที่ ได้รับ ความเดือ ดร้อ นเกี่ ยวกั บ การพัก อาศั ย
และการบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ถนน เป็นต้น เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้พักอาศัย
๘.๘ ควบคุมการพักอาศัยให้เป็นตามหลักสุขาภิบาล
๘.๙ เสนอะแนะต่อผู้ปกครองการพักอาศัย เพื่ อพิจารณาการหมดสิทธิการพักอาศัย
กรณีผู้พักอาศัยละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้
๘.๑๐ ควบคุม และก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดในการดาเนิ นการตรวจค้นบ้านพักอาศัย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการมีความสงสัยตามสมควรแก่กรณี หรือสืบทราบว่าผู้พักอาศัยมีการกระทาผิด
ในลักษณะของความผิดทางอาญา โดยคณะกรรมการตรวจค้นบ้านพักอาศัย ประกอบด้วย นายทหารเวรกองบิน ๒๑
หรื อ ผู้ ช่ ว ยนายทหารเวร กองบิ น ๒๑ หั ว หน้ าประจ าส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด ของเจ้ าบ้ านผู้ ถู ก ตรวจค้ น
และนายทหารเวรส่วนสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๒๑
ข้อ ๙ หั วหน้ าควบคุ ม การพั ก อาศั ย กองบิ น ๒๑ ให้ ขึ้น ตรงต่อ ผู้ ป กครองการพั ก อาศั ย
มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
๙.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัย หรือผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๙.๒ ควบคุม ทะเบียนผู้พัก อาศัย ตามผนวก ๒ ท้ ายระเบียบนี้ จัดท าทะเบียนพัส ดุ
ประจาบ้านตามที่แผนกช่างโยธากองบิน ๒๑ เป็นผู้กาหนดและซองเก็บเอกสารประจาบ้าน โดยจัดทาเป็น ๒ ชุด
เพื่อเก็บไว้ที่
๙.๒.๑ สานักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑
๙.๒.๒ เจ้าบ้าน
๙.๓ ตรวจสอบพัสดุประจาบ้านร่วมกับเจ้าบ้านใหม่ และลงชื่อรับรองร่วมกับเจ้าบ้านใหม่
ในทะเบียบพัสดุประจาบ้าน
๙.๔ ตรวจสอบพัสดุ ป ระจ าบ้ านให้ถูกต้องและรายงานให้ผู้ป กครองการพัก อาศั ย
ทราบทุ ก ๑ ปี ภายในเดือ นมกราคมของทุ ก ปี หากปรากฏว่ามีของเสียหาย อันสืบ เนื่องมาจากผู้พัก อาศัย
เป็นต้นเหตุให้ผู้พักอาศัยดาเนินการซ่อมแซม หรือนามาเปลี่ยนทดแทนให้คงสภาพเดิม หรือชดใช้เงินตามราคา
ที่ทางราชการกาหนด โดยสามารถเข้าตรวจสารวจได้ขณะยังมีผู้พักอาศัย
๙.๕ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลบ้านพักอาศัยที่ว่าง
๙.๖ กากับดูแลและกวดขันผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงกรณี ผู้พักอาศัย
ปฏิบัติผิด...

-๕ปฏิบัติผิดระเบียบที่ทางราชการกาหนด โดยไม่ใช่การกระทาความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการดังนี้
๙.๖.๑ แจ้งเตือนเจ้าบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปิดประกาศใว้หน้าบ้านพัก
อาศัยของเจ้าบ้าน โดยเจ้าบ้านจะต้องดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบคาสัง่ รวมทั้งแจ้งให้
จนท.ควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ทราบเพื่อตรวจสภาพความเรียบร้อย
๙.๖.๒ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๙.๖.๑ แล้ว ไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามให้รายงาน
หน่วยต้นสังกั ดของเจ้าบ้าน เพื่ อดาเนินการว่ากล่าวตักเตือน โดยเจ้าบ้านจะต้องดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
ภายใน ๗ วันหลังจากรับทราบคาสั่ง ถ้ายังไม่ดาเนินการถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้
๙.๖.๓ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๙.๖.๒ แล้ว ไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามให้รายงาน
ผู้ปกครองการพักอาศัย ภายใน ๓ วัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๑๐ ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
มีอานาจและหน้าที่ช่วยเหลือ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ หัวหน้า สารวัตรเขต กองบิน ๒๑ ให้ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยหัวหน้าควบคุม การพัก อาศัย
มีอานาจและหน้าที่ต่อไปนี้
๑๑.๑ ช่วยเหลือหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๒ ตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ หากพบเห็นผู้ปฏิบัติ
ผิดระเบียบหรือมีบ้านพักอาศัยว่าง ต้องรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบทันที
๑๑.๓ ตรวจตรา ดูแล ผู้พักอาศัยให้ได้รับความสะดวกและใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
๑๑.๔ ตรวจตรา ดูแล เกี่ยวกั บเรื่องสุขาภิบ าลและสิ่งแวดล้อมร่วมกั บเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ ยวข้องตรวจสอบการสร้าง ปรับปรุง
ต่อเติม แก้ไขบ้านพักอาศัย หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เนต เคเบิลทีวี เป็นต้น ตามที่ได้
ขออนุญาตไว้แล้ว ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด แล้วรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
เพื่อลงหลักฐานในทะเบียนพัสดุประจาบ้าน
ข้อ ๑๒ สารวัตรเขต กองบิน ๒๑ ให้ ขึ้นตรงต่อ หัวหน้าสารวัตรเขต กองบิน ๒๑ มี อานาจ
และหน้าที่ดังนี้
๑๒.๑ ตรวจตราการพักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒.๒ ตรวจสอบผู้พั ก อาศั ยให้ ถูก ต้ องตรงกั บ ทะเบียนผู้พั ก อาศั ยตามผนวก ๒
ท้ ายระเบี ย บนี้ หากปรากฏว่า ไม่ ต รงกั น เจ้ า บ้ านไม่ พั ก อาศั ย จริง หรือ ไม่ มี ผู้ พั ก อาศั ย ต้ อ งรายงานให้
หัวหน้าสารวัตรเขตทราบทันที
๑๒.๓ ตรวจตราบ้านพักอาศัย ที่ยังไม่ได้บ รรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยเป็นประจ า
เพื่อป้องกันการโจรกรรม การมั่วสุม และความชารุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพบเหตุผิดปกติต้องรายงาน
ให้หัวหน้าสารวัตรเขตทราบทันที
๑๒.๔ รายงานเมื่ อมี ท รัพ ย์สิ น ของทางราชการเกี่ ยวกั บ บ้ านพั ก อาศัย สู ญ หาย
เสียหาย เพื่อให้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดตามขัอบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่ อเกิด
ความเสียหายแก่เงินทางราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่
๑๒.๕ รายงาน...

-๖๑๒.๕ รายงานสถานภาพการพักอาศัยทุก ๓ เดือน (ในรอบเดือน มกราคม เมษายน
กรกฎาคม และตุลาคม)
ข้อ ๑๓ หัวหน้าบ้าน ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัยมีอานาจและหน้าที่ดังนี้
๑๓.๑ ควบคุมการพักอาศัย แนะนา และตักเตือนผู้พักอาศัยในเขตรับผิดชอบ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบนี้
๑๓.๒ ตรวจตราการใช้สาธารณูปโภค ให้ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกและประหยัด
๑๓.๓ ให้ความร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาล
ในการด าเนิน การเพื่ อ ให้ เป็น ไปตามกฎหมายในเรื่องเกี่ ยวกั บ การพั ก อาศัย เมื่ อได้รับ การร้องขอ แต่ทั้ ง นี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองการพักอาศัยแล้วเท่านั้น
๑๓.๔ รายงานเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ห รื อ พฤติ ก ารณ์ อั น เป็ น ภั ย ต่ อ ทางราชการ
ให้สารวัตรเขตทราบ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยให้รีบรายงานลับถึงผู้ปกครองการพักอาศัยโดยตรง
ข้อ ๑๔ ผู้ช่วยหั วหน้าบ้ าน มี อ านาจและหน้าที่ช่ วยเหลื อหัวหน้ าบ้ านตามที่ ได้รับมอบหมาย
และทาการแทนหัวหน้าบ้านเมื่อหัวหน้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีหัวหน้าบ้าน
ข้อ ๑๕ เจ้าบ้าน ส าหรับ บ้านเดี่ยว ให้ เจ้าบ้านขึ้นตรงต่อผู้ป กครองการพักอาศัย ส าหรับ
แฟลตและตึกแถว ให้เจ้าบ้านขึ้นตรงต่อหัวหน้าบ้าน มีหน้าที่ดังนี้
๑๕.๑ ดูแลรับผิดชอบผู้พักอาศัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้และปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๕.๒ ดูแลรับผิดชอบบ้านพักอาศัยและพัสดุ ประจาบ้านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
และมีจานวนถูกต้องครบถ้วน หากพัสดุประจาบ้านเกิดชารุดหรือสูญหาย ต้องจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคุณภาพ
อย่ างเดี ยวกั น หรือ ดีก ว่ ามาทดแทนด้ว ยทุ น ทรัพ ย์ ของตนเอง เว้น แต่ก ารชารุด หรือ สู ญ หายนั้ น เกิ ด จาก
เหตุสุดวิสัยหรือหมดอายุการใช้งาน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
๑๕.๓ ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดและจัดบ้านพักอาศัยรวมทั้งบริเวณโดยรอบ
ให้น่าอยู่อาศัย เหมาะสม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่ อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๑๕.๔ ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติการทะเบียนราษฎร เมื่ อมี คนเกิ ด คนเสียชีวิต
หรือคนย้ายที่อยู่ หากผู้พักอาศัยเสียชีวิตต้องรายงานให้สารวัตรเขตทราบโดยด่วน
๑๕.๕ เมื่ อ ผู้ อ ยู่ในบ้ านพั ก อาศั ย เป็ น โรคที่ เป็ น ภั ยต่ อ สัง คมหรือสั ง คมรัง เกี ย จ
เช่น โรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่เชื้อโรค ต้องรายงานให้สารวัตรเขตทราบโดยด่วน เพื่อประสานโรงพยาบาลกองบิน
กองบิน ๒๑ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑๕.๖ รับ ผิดชอบโทรศัพท์ และเครื่องดับ เพลิง ซึ่ง ทางราชการจัดไว้เป็นส่วนรวม
ในแฟลต ตึกแถว หากมีสภาพชารุดหรือเสียหาย เจ้ าบ้านทุ กคนในแฟลตหรือตึกแถวนั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ยกเว้นความเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน
๑๕.๗ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและควบคุมดูแลผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
โดยเคร่งครัด
๑๕.๘ ผู้พักอาศัยที่มีก ารเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุ ล ให้เจ้าบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่
สานักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ ทราบภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบคาสั่ง
๑๕.๙ จัดทาป้ ายชื่อเจ้าบ้าน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ ทางราชการก าหนด เมื่ อมีการ
เปลี่ยนแปลงชั้นยศ ชื่อ หรือ นามสกุ ล ให้ดาเนินการแก้ ไขแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน หลัง จากรับ ทราบคาสั่ ง
หากตรวจ…

-๗หากตรวจพบเกิน ๒ ครั้งแล้วยังไม่ดาเนินการถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้
๑๕.๑๐ ปฏิบัติตามระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๖ ผู้พักอาศัย มีหน้าที่ดังนี้
๑๖.๑ ศึกษาระเบียบและประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
ในกรณีมีการกระทาที่ฝ่าฝืนและถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบ จะถือเป็นข้ออ้างว่า
ไม่ทราบระเบียบนี้มิได้
๑๖.๒ ใช้สาธารณูปโภคด้วยความประหยัด ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าและน้าประปาจะต้อง
ใช้เฉพาะผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยของตนเองเท่านั้น
๑๖.๓ สอดส่องดูแลมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้าประปา หรือโทรศัพท์ รวมถึงอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าชารุดให้แจ้งเจ้าบ้านเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย
๑๖.๔ ให้ความคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะ ต้องไม่ปล่อยปละ
ละเลยให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติอันไม่สมควร ซึ่งอาจจะเป็นภัยหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
๑๖.๕ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้ านตามสมควร หรือประสานให้ หัวหน้าบ้านทราบ
๑๖.๖ ต้องท าความรู้จักผู้บังคับบัญ ชาในสายการบังคับ บัญชาตามหน้าที่ราชการ
ของเจ้าบ้ าน ตลอดจนนายทหารชั้น ผู้ใหญ่ ของ กองบิ น ๒๑ และต้องไม่ ล ะเลยต่อการแสดงความเคารพ
ในโอกาสที่พบเห็น
๑๖.๗ เคารพในสิท ธิส่วนบุ คคลและการอยู่ร่วมกั นในบ้านพัก อาศั ย มีค วามรัก
ความสามัคคี เกื้อกูลต่อกัน และพึงปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความมีน้าใจและไมตรี
๑๖.๘ เมื่อ ทราบเรื่องราว พฤติการณ์หรือความลับ อันจะเป็นภัยแก่ทางราชการ
ต้องแจ้งเจ้าบ้านเพื่อรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัยหรือหัวหน้าบ้านทราบทันที
๑๖.๙ ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่กองบิน ๒๑ กาหนด
๑๖.๑๐ ให้ความร่วมมือกับกองบิน ๒๑ เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวด ๓
หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุข้าราชการผูม้ ีสทิ ธิเข้าพักอาศัยและผู้อาศัย
ข้อ ๑๗ การพิ จ ารณาบรรจุ ข้าราชการผู้ มี สิ ท ธิเข้ าพั ก อาศั ย และผู้อ าศั ยให้ เข้ าพั ก อาศั ย
ในบ้านพักอาศัย ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๗.๑ ข้าราชการที่ มีสิท ธิเข้าพัก อาศัยในบ้านพัก อาศัยกองบิน ๒๑ (ยกเว้นบ้าน
ประจาตาแหน่ง) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๗.๑.๑ เป็นข้าราชการตามข้อ ๔.๑๔ กรณีสมรสแล้วต้องได้รับความยินยอม
จากสามีหรือภรรยา
๑๗.๑.๒ เป็น ผู้มี สิ ท ธิเบิ ก ค่ าเช่าบ้าน ไม่ ว่าข้ าราชการผู้นั้น ก าลัง ใช้ สิท ธิ
เบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ก็ตาม ยกเว้นข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
๑๗.๑.๓ เป็ น ผู้ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ มี สิ ท ธิ ในบ้ านหรื อ อาคารแห่ ง อื่ น ใด
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตรจากสถานที่ป ฏิบัติงาน กรณีสมรสแล้ว สามีหรือภรรยาต้องไม่ได้รับการจัดสรร
บ้านพักอาศัยอยู่ก่อนแล้ว
๑๗.๑.๔ ไม่เป็นผู้...

-๘๑๗.๑.๔ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิการขอพักอาศัยในบ้านพักอาศัย
๑๗.๑.๕ มีอายุราชการเหลือมากกว่า ๕ ปี
๑๗.๒ ข้าราชการที่มีความจาเป็นและความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้พิจารณาบรรจุ
ตามลาดับ ดังนี้
๑๗.๒.๑ เป็ นผู้ ไร้ ที่ พั กอาศั ยหรื อที่ พึ่ งพิ ง อั นเนื่ องมาจากที่ พั กอาศั ยเดิ ม
ประสบอั ค คี ภั ย หรื อ วิ น าศภั ย อื่ น ๆ หากมิ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ าพั ก อาศั ย ในบ้ า นพั ก อาศั ย แล้ ว จะได้ รั บ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบตาม ผนวก ๔ ท้ายระเบียบนี้
๑๗.๒.๒ เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้าน หรือถูกเวนคืนที่ดิน
ที่ ป ลูก บ้านโดยอ านาจของกฎหมาย ด้วยสาเหตุที่ มิ ใช่เกิ ดจากข้าราชการ ทั้ งนี้ต้ องมี ห ลั ก ฐานข้อเท็ จ จริง
ประกอบตาม ผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้ หรือเป็นข้าราชการที่เคยมีบา้ นประจาตาแหน่งแต่หมดสิทธิการพักอาศัย
หรือเป็นข้าราชการที่ย้ายจากส่วนราชการอื่นซึ่งส่วนราชการเดิมให้ย้ายออกจากที่พักอาศัย หรือเป็นข้าราชการ
ที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่พักอาศัยจากการดาเนินการของกองบิน ๒๑
๑๗.๒.๓ เป็นข้าราชการที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้านซึ่งบิดามารดา สามีหรือภรรยา
แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระทาความผิดหรือลาออกจากราชการ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐาน
ข้อเท็จจริงประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้
๑๗.๒.๔ เป็นข้าราชการที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
มารับราชการ ณ กองบิน ๒๑ โดยไม่มี ที่ อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ต้องยื่นแบบรายงานขอเข้า พักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงาน
๑๗.๒.๕ เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสาคัญ ได้แก่ ผู้ถวายงานให้แด่
พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบินเดโชชัย
๑๗.๒.๖ ข้าราชการที่มีความจาเป็นและความเดือดร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่กาหนดไว้ในข้อ 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 มีดังนี้
๑๗.๕.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่ มียศนาวาอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตรา
นาวาอากาศเอกพิเศษ) กาหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ที่ใช้อักษรย่อ น.
๑๗.๕.๒ ข้ าราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ มี ย ศตั้ ง แต่ น าวาอากาศเอกลงมา
กาหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ที่ใช้อักษรย่อ ร. หรือ ฟส.
๑๗.๕.๓ ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (รวมถึงนายทหารประทวนที่ทาหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตร) กาหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ที่ใช้อักษรย่อ ป. หรือ ฟป.
ข้อ ๑๘ การพิจ ารณาให้ข้าราชการที่มีความจาเป็นและความเดือดร้อน ตามข้อ ๑๗.๒.๖
เข้าพัก อาศัยในบ้านพัก อาศัย ให้คณะกรรมการบ้านพัก อาศัย ใช้ห ลัก เกณฑ์ก ารให้คะแนนตาม ผนวก ๔
ท้ายระเบียบ...

-๙ท้ายระเบียบนี้ โดยจัดสรรเป็นภาพรวมและเป็นไปตามลาดับความจาเป็นและเดือนร้อนตามที่หน่วยขึ้นตรง
เสนอมาเท่านั้น หากเอกสารหรือหลักฐานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบนี้ กาหนดไว้ ให้ถือว่ารายงานขอพักอาศัย
ของข้าราชการผู้นั้นเป็นอันถูกยกเลิก กรณีการจัดลาดับ ความจาเป็นและเดือดร้อนไม่เป็นไปตามลาดับคะแนน
หรือหลั กเกณฑ์ ตามระเบี ยบนี้ ให้หั วหน่ วยขึ้นตรงหรือผู้ แทนที่ มี ต าแหน่ งรองหั วหน้าหน่ วยชี้ แจงเหตุผ ล
ต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัย
ข้อ ๑๙ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑๘ แล้วพบว่ามีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเรียงลาดับ ดังนี้
๑๙.๑ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
๑๙.๒ ผู้มีอายุราชการมากกว่า
๑๙.๓ ผู้มีชั้นเงินเดือนน้อยกว่า
หมวด ๔
การขอบ้านพักอาศัย การขอเปลีย่ น หรือการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย
ข้อ ๒๐ การขอบ้านพักอาศัย ประเภทครอบครัว ให้พิจารณาดังนี้
๒๐.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัย ประเภทครอบครัวต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
๒๐.๑.๑ เป็นผู้ที่สมรสแล้ว โดยถูกต้องตามกฎหมาย
๒๐.๑.๒ ข้าราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ มี ชั้นยศนาวาอากาศเอก
(อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิ เศษ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีความจาเป็นด้านที่พักอาศัยและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๗.๑
๒๐.๑.๓ เป็นม่าย โดยมีบุตรอยู่ในความอุปการะตามกฎหมาย สาหรับคู่สมรส
ที่หย่าร้างซึ่งเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่ายและมีบุตรอยู่ในความอุปการะ ๑ คน ให้พิจารณาบ้านพักอาศัยให้แก่
ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น
๒๐.๑.๔ เป็นผู้ใช้สิทธิบ้านพักอาศัย ข้อ ๑๗.๒.๓ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๘.๕ และเมื่อได้รับการบรรจุให้เข้าพักอาศัยแล้วจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภรรยาจริง
หากภายหลั งตรวจพบว่ าไม่ มี ก ารอุ ป การะบุ คคลดั ง กล่ าว หรื อผู้ อยู่ ใ นความอุ ป การะไม่ พั ก อาศั ยด้ วยจริ ง
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัย พิจารณาให้หมดสิทธิการพักอาศัยและส่งคืนบ้านพักอาศัย
๒๐.๒ ข้าราชการตามข้อ ๒๐.๑.๑ และข้อ ๒๐.๑.๓ ต้องมีบันทึกข้อมูลสามีหรือภรรยา
รวมถึงบุตรที่อยู่ในอุปการะในประวัติรับราชการ
๒๐.๓ ข้า ราชการที่ เป็ น โสด จะไม่ มี สิ ท ธิข อบ้ านพั ก อาศั ย ประเภทครอบครั ว
หากข้าราชการที่ เป็นโสดได้รั บ การจัดสรรบ้านพัก อาศัย ประเภทครอบครัวก่ อนวันประกาศใช้ร ะเบียบนี้
ให้ ข้ า ราชการผู้ นั้ น แสดงทะเบี ย นสมรสเพิ่ ม เติ ม ถ้ า ไม่ มี ท ะเบี ยนสมรสให้ ค ณะกรรมการบ้ านพั ก อาศั ย
พิจารณาย้ายไปพักอาศัยในบ้านพักอาศัยชนิดแฟลตประเภทโสดหรือออกคาสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๒๐.๔ ข้าราชการตามข้อ ๒๐.๑.๑ เมื่อได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัยแล้วต่อมาได้
หย่าร้างและไม่มีบุตรในอุปการะ ให้พิจารณาย้ายไปบ้านพักอาศัยชนิดแฟลตประเภทโสด
ข้อ ๒๑ ข้าราชการที่ มี สิท ธิขอบ้านพัก อาศัยชนิดแฟลตประเภทโสด จะเป็นผู้ที่ส มรสแล้ว
หรือยัง..

- ๑๐ หรือยังมิได้สมรสก็ได้
ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ประสงค์จะขอบ้านพักอาศัย ให้ทารายงานตามผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัย
๒๒.๑ ข้าราชการที่รายงานขอบ้านพักอาศัย หากกรอกข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มีเจตนาให้ได้ม าซึ่ง สิท ธิในการพั ก อาศัย จะถือว่ามี ความผิดเกี่ยวกั บ การละเลยไม่ ป ฏิบัติตามกฎ ข้อ บัง คับ
ระเบียบ คาสั่งของทางราชการ หรือคาสั่งของผู้บัง คับบัญชา หากข้าราชการผู้นั้นได้รับการบรรจุ เข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยไปแล้ว ให้มีคาสั่งย้ายออกจากบ้านพักอาศัยนั้นทันทีที่ตรวจพบพร้อมดาเนินการตามข้อ ๗.๔
และจะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยอีก ๕ ปี
๒๒.๒ กรณี ข้าราชการที่ เคยเป็น เจ้าบ้า นและหมดสิท ธิในการพั ก อาศั ยตามข้ อ
๒๘.๖, ๒๘.๗, ๒๘.๑๑ และข้อ ๒๘.๑๒ ให้พิจารณาดังนี้
๒๒.๒.๑ เจ้าบ้านเป็นผู้กระทาความผิดจะไม่สามารถขอบ้านพักอาศัยใหม่ได้อีก
๒๒.๒.๒ ผู้พักอาศัยที่ไม่ใช่เจ้าบ้านกระทาความผิดและเป็นเหตุให้เจ้าบ้าน
หมดสิทธิการพักอาศัย เจ้าบ้านผู้ นั้นจะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยอีก ๕ ปี เมื่อครบกาหนดแล้วข้าราชการผู้นั้ น
มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยและผู้ที่กระทาความผิดในครั้งนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าพักอาศัยโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่า
ผู้กระทาความผิดดังกล่าวได้พักอาศัยร่วมกับเจ้าบ้าน ถือว่าเจ้าบ้านมีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบ ซึ่งจะพิจารณาให้เจ้าบ้าน
หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และไม่สามารถขอบ้านพักอาศัยใหม่ได้อีก
ข้อ ๒๓ ข้าราชการชั้นยศใดอาจจะได้รับ การพิจ ารณาบรรจุเข้า พัก อาศัยในบ้านพักอาศัย
ที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการชั้นยศสูงกว่าหรือต่ากว่าได้แล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ
บ้านพักอาศัย ทั้งนี้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรจะไม่สามารถบรรจุเข้ าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ของข้าราชการ
ต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ข้อ ๒๔ การเปลี่ ย นบ้ านพั ก อาศั ย ให้ ด าเนิ น การภายหลั ง จากการจัด สรรบ้ านพั ก อาศั ย
ให้กับข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนตามข้อ ๑๘.๒ แล้วเสร็จ หรือตามที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัย
เห็นสมควรให้ดาเนินการ โดยให้เจ้าบ้านที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยทารายงานขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่ วยนั้น ๆ
พิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น เสนอต่ อ คณะกรรมการบ้ า นพั ก อาศั ย โดยพิ จ ารณาเป็ น ภาพรวม
และมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๒๔.๑ เจ้า บ้า นที ่ไ ด้รับ การเลื่อ นยศสูง ขึ้น และมีค วามประสงค์เ ข้า พัก อาศัย
ในบ้านพักอาศัยที่มีอักษร น. และ พ. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๘.๕.๑ และข้อ ๑๘.๕.๒
หากมีบ้านประจาตาแหน่งต้องย้ายเข้าบ้านประจาตาแหน่ง
๒๔.๒ เจ้าบ้านที่เป็นนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ยกเว้นผู้ที่ดารงตาแหน่งนายทหารชานาญงาน หรือนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ก่อนเกษียณอายุราชการ
๒๔.๓ เจ้าบ้านที่ ได้รับการบรรจุเข้ าพักอาศัยในบ้ านพักอาศัยประเภทโสด ต่อมาได้
สมรสถูกต้องตามกฏหมาย และต้องการเปลีย่ นบ้านพักอาศัยเป็นประเภทครอบครัว ให้ใช้เอกสารตาม ผนวก ๔
ประกอบผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้ และเรียงลาดับตามข้อ ๑๙
๒๔.๔ เจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยมีสภาพชารุดทรุดโทรม หากพักอาศัยต่อไป
จะเกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัย โดยมิใช่เหตุจากการกระทาของผู้พักอาศัย พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
ซึ่งบ้านพัก...

- ๑๑ ซึ่งบ้านพักอาศัยที่คณะกรรมการบ้านพั กอาศัย จัดสรรให้ข้าราชการแล้ว ถือว่ามีสภาพพร้อมให้เข้าพัก อาศัย
จะอ้างว่าชารุดแล้วเป็นเหตุให้ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยไม่ได้
๒๔.๕ เจ้าบ้านที่มผี ู้พกั อาศัยป่วยหรือต้องพบแพทย์ในท้องที่เป็นประจา ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าบ้านผู้นั้น โดยผู้พักอาศัยดังกล่าวจะต้องมีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้านของทางราชการ
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
๒๔.๖ เจ้าบ้านที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ โดยที่ไม่ ใช่เหตุของระยะทางจาก
ที่พักอาศัยไกลจากสถานที่ทางานบ้านพักอาศัยมีสภาพคับแคบมีผู้พักอาศัยอยู่จานวนมากหรือไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน พร้อมให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๕ เจ้าบ้านที่มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ให้เจ้าบ้านทั้ง ๒ ฝ่ายทารายงาน
ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการบ้านพัก
อาศัยของหน่วยนั้น ๆ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นพร้อมหลักฐานของเจ้าบ้านที่เห็นว่าจาเป็นและเชื่อถือได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เจ้าบ้านที่พักอาศัย ในบ้านพักอาศัยปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับตั้งแต่วันที่บรรจุให้เข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัย ซึ่งมีสิทธิในบ้านพักอาศัยในระดับเดียวกันและเป็นไปตามข้อ ๑๘.๕ โดยผู้ที่ขอสับเปลี่ยนบ้านพัก
อาศัยต้องเหลือเวลาราชการก่อนครบกาหนดเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องไม่ใช่ผู้ที่จะลาออก
หมวด ๕
การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย
ข้อ ๒๖ การเข้าพักอาศัย
๒๖.๑ ข้าราชการที่ได้รับให้บรรจุเข้าพักอาศัย เปลี่ยน สับเปลี่ยน บ้านพักอาศัยก่อนเข้า
พักอาศัยจะต้องดาเนินการติดต่อขอทราบรายละเอียดการดาเนินการ ที่สานักงานควบคุมการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน
เพื่อออกหลักฐาน รับรองแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัยตามผนวก ๘ ท้ายระเบียบนี้แล้วนาไป
ย้ายเข้าในเขตท้องที่ต่อไป พร้อมทั้งทาข้อตกลงการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยตามผนวก ๙ และผนวก ๒๒
ท้ายระเบียบนี้ แล้วจึงจะเข้าพักอาศัยได้ หากไม่สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มี
ความจาเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้พิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๒๖.๒ ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถดาเนินการตามข้อ ๒๗.๑ ได้แต่มีความจาเป็นต้อง
เข้าพักอาศัยโดยเร่งด่วน เจ้าบ้านผู้นั้นต้องรายงานชี้แจงความจาเป็นต่อผู้ปกครองการพักอาศัย เพื่อขออนุญาตเข้าพัก
อาศัยชั่วคราว โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๐ ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้จะพักอาศัยได้ ไม่เกิน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่
ระบุไว้ในใบแจ้งการย้ายเข้าพักอาศัยชั่วคราว หากไม่สามารถดาเนินการตามข้อ ๒๖.๑ ให้ถือว่าเจตนาฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้พิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๒๖.๓ เจ้าบ้าน ต้องรายงานครอบครัวและผู้อาศัยตามผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้หรือ
ต้องการให้ผู้พักอาศัยเพิ่มเติมจากที่แจ้งในผนวก ๕ เพื่อขออนุญาตให้บุคคลที่กล่าวมาเข้าพักอาศัยและเมื่อได้รับ
อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าพักอาศัยแล้ว จึงจะเข้าพักอาศัยได้ และให้ดาเนินการตามข้อ ๒๖.๕
๒๖.๔ กรณีที่เจ้าบ้านมีผู้มาเยี่ยมและต้องการให้เข้าพักอาศัยชั่วคราว เจ้าบ้านผู้นั้น
ต้องรายงานชี้แจงความจาเป็นต่อผู้ปกครองการพักอาศัย โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๒ ท้ายระเบียบนี้เพื่อ
ขออนุญาต...

- ๑๒ ขออนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยชั่วคราว และเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยชั่วคราวแล้ว จึงจะเข้าพักอาศัย
ชั่วคราวได้ ทั้งนี้ผู้มาเยี่ยมจะพักอาศัยได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้ง การเข้าพักอาศัย
ชั่วคราวสาหรับผู้มาเยี่ยม
๒๖.๕ เจ้าบ้านต้องแก้ไขสาเนาทะเบียนบ้านของตนให้ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา
โดยประสานกับสานักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑
๒๖.๖ เจ้าบ้านจะต้องรับมอบทะเบียนพัสดุประจาบ้านและซองเก็บเอกสารประจาบ้าน
ก่อนเข้าพักอาศัย โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑
หมวด ๖
ข้อห้ามสาหรับผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย
ข้อ ๒๗ ข้อห้ามสาหรับผู้พักอาศัย
๒๗.๑ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมือง หรือจัดกิจกรรมอื่นใดใน
ลักษณะที่ทาให้ผู้พักอาศัยมีทัศนคติหรือพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒๗.๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ดาเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ของ
พรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและไม่กระทาการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร
๒๗.๓ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ยุยง ปลุกปั่น กล่าวโจมตี ให้ร้ายผู้บังคับบัญชา
หรือรัฐบาล หรือกระทาการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู่ของผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย
อันเนื่องมาจากความเห็นแตกต่างทางความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง
๒๗.๔ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากการพักอาศัย
เว้นแต่การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัย
๒๗.๕ ห้ ามใช้บ้ า นพั ก อาศั ย เป็ น สถานที่ ห ลบซ่ อ นหรือ แหล่ง พั ก พิ ง ของบุ ค คล
หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมหรือประเทศชาติ
๒๗.๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่กระทาการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
หรือผิดกฎหมายหรือใช้เป็นสถานที่ซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายหรือหลบซ่อนบุคคล ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดกฎหมาย
อันจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเด็ดขาด
๒๗.๗ ห้ามรับบุคคลอื่นใดเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ปกครองการพักอาศัยโดยเด็ดขาด
๒๗.๘ ห้ามให้ผู้อื่นสวมสิทธิ การเป็นเจ้าบ้านเข้าพัก อาศัยหรือให้บุคคลอื่นเข้าพัก
อาศัยแทนโดยเด็ดขาด
๒๗.๙ ห้ามใช้บ้ านพั ก อาศั ย เป็ นสถานที่ จ ดทะเบี ยนหรือ ประกอบธุร กิ จ การค้ า
หรือจัดตั้งเป็นสานักงานหรือองค์กรเพื่อประกอบการค้าในเชิงธุรกิจใด ๆ
๒๗.๑๐ ห้ามเจ้าบ้ านยิ นยอมให้ บุคคลอื่นเข้ามาด าเนิ นการประกอบการค้ าใด ๆ
ภายในเขตบ้านพักอาศัย
๒๗.๑๑ ห้ามประกอบการค้าภายในเขตบ้านพักอาศัยซึ่งทางราชการมิได้จัดไว้เพื่อ
ประกอบการค้าหรือเปิดแผงลอย
๒๗.๑๒ ห้ามใช้บ้าน...

- ๑๓ ๒๗.๑๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยทาการค้าสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด
๒๗.๑๓ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นที่ชุมนุมเสพสุราเครื่องดองของเมา และทาให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญแก่เพื่อนบ้าน
๒๗.๑๔ ห้ามกระท าตนเป็นหมอรัก ษาโรคโดยไม่ มี ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หรือทาการรักษาโรคโดยวิธีการทางไสยศาสตร์ หรือใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจรักษาโรค
๒๗.๑๕ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานทีพ่ บปะทากิจกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ที่มีความเชื่อถือทางลัทธิเวทมนต์ไสยศาสตร์ ทานายโชคชะตา หรือผูกดวงสืบชะตา หรือกระทาพิธีกรรมทาง
ไสยศาสตร์ สาหรับแฟลตและตึกแถวห้ามตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ หรือศาลเจ้าที่
๒๗.๑๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยสาหรับให้เช่าพักอาศัย เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน
หรือให้ บุคคลอื่ นเข้ าพั ก อาศัย โดยมี พ ฤติก รรมที่ เชื่อได้ ว่าการให้ พัก อาศั ยดัง กล่าวเกี่ ยวข้องกั บ การได้ รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนโดยเด็ดขาด
๒๗.๑๗ ห้ามเจ้าบ้านปล่อยให้บา้ นพักอาศัยว่างและไม่เข้าพักอาศัยโดยไม่มีเหตุอันควร
๒๗.๑๘ ห้ามใช้สิทธิพักอาศัยในบ้านพักอาศัยเกินกว่าหนึ่งแห่ง ยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๒๘.๔
๒๗.๑๙ ห้ามครอบครั วหรือผู้ ม าเยี่ย มของเจ้ าบ้ านที่ พั ก อาศั ยในบ้ านพั ก อาศั ย
ประเภทโสดพักอาศัยค้างคืน ห้ามเพศชายขึ้นแฟลตข้าราชการหญิงประเภทโสด ห้ามเพศหญิงขึ้นแฟลตข้าราชการชาย
ประเภทโสด โดยให้รอพบได้ ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้ในแต่ละอาคาร ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒๗.๒๐ ห้ามกระทาการใด ๆ หรือใช้สิทธิตนเองเกินขอบเขต และเป็นเหตุให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญ หรือเสียหายแก่เพื่อนบ้านหรือทางราชการ
๒๗.๒๑ ห้ามเล่นกีฬา เช่น ว่าว ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตระกร้อ กอล์ฟ
ในเขตหรือบริเวณบ้านพักอาศัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือของผู้อื่นเว้นแต่
สถานที่ที่ทางราชการจัดทาไว้ให้ และต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นและ
ทางราชการ
๒๗.๒๒ ห้ามสละสิทธิความเป็นเจ้าบ้านให้แก่ผู้อื่นรวมถึงการเปลี่ยนหรือสับเปลี่ยน
บ้านพักอาศัยโดยพลการ
๒๗.๒๓ ห้ามขัดขืนหรือเพิกเฉยต่อคาแนะนา ตักเตือนหรือห้ามปรามของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในการพักอาศัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ สารวัตรทหารอากาศ
เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๒๗.๒๔ ห้ามประพฤติปฏิบัติโดยไร้มารยาท เช่น แสดงกิริยาวาจาลามก ส่อเสียด
หรือส่งเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น หรือกระทาการใด ๆ อันส่อในลักษณะเดียวกัน
๒๗.๒๕ ห้ า มน าเรื่ อ งภายในครอบครั ว ผู้ อื่ น ไปนิ น ทาหรื อ ยุ แ หย่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การทะเลาะวิวาทหรือแตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๒๗.๒๖ ห้ ามแต่ ง กายไม่ เรีย บร้ อ ยออกไปนอกบ้ านพั ก อาศั ย หรื อแม้ แ ต่ อ ยู่ ใน
บ้านพักอาศัยก็ดี ต้องไม่เป็นที่อุจาดแก่เพื่อนบ้าน
๒๗.๒๗ ห้า มใช้บ้ านพั ก อาศั ย เป็ น ที่ ชุม นุ ม เล่น การพนั น หรื อกิ จ กรรมอื่ นใดที่ มี
ลักษณะและวิธีการเล่นทานองเดียวกับการพนัน
๒๗.๒๘ ห้ามมีวัตถุไวไฟ น้ามันเชื้อเพลิงหรือสิง่ ของในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ไว้ในความครอบครองโดยเด็ดขาดรวมทั้งกระทาการใด ๆ ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นที่น่าหวาดกลัว
แก่เพื่อน...

- ๑๔ แก่เพื่อนบ้านในเขตบ้านพักอาศัย เช่น จุดดอกไม้เพลิง ยิงปืน ยิงนกหรือ ยิงสัตว์ เป็นต้น
๒๗.๒๙ ห้ามเปิดเครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน์ หรือกระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
จนเป็นการรบกวนและก่อความราคาญแก่เพื่อนบ้าน
๒๗.๓๐ ห้ามจัดให้มีงานพิธีหรือมหรสพใด ๆ รวมทั้งการเลี้ยงรื่นเริงที่เป็นพิธีการ
ที่บ้านพักอาศัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นลายลักษณ์อักษร และหากได้รับอนุญาต
แล้วจะต้องเลิกการนั้น ๆ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.
๒๗.๓๑ ห้ามเก็บศพไว้ในบ้านพักอาศัย เกิ น ๒๔ ชั่วโมง และห้ามจัดให้มีการสวด
พระอภิธรรมศพภายในเขตบ้านพักอาศัยโดยเด็ดขาด
๒๗.๓๒ ห้ามเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้โดยไม่สับขอให้เรียบร้อย
๒๗.๓๓ ห้ามตากผ้า แขวนผ้าหรือสิ่งใดที่อาจทาให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บนขอบหน้าต่าง ราวลูกกรงหรือที่ที่มิได้จัดทาไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ การตากผ้าให้ทาราวไว้ให้เป็นระเบียบ
ในที่อันเหมาะสม
๒๗.๓๔ ห้ามเก็บพืชผลทุกชนิดในบริเวณที่ตั้งส่วนราชการ ไม่ว่าจะมีป้ายห้ามหรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกเพื่อประโยชน์ของตนเอง
๒๗.๓๕ ห้ามตัดไม้ ยื นต้นในเขตบ้านพั ก อาศัยก่ อนได้รับ อนุญ าตจากผู้ป กครอง
การพักอาศัย หากในบริเวณบ้านพักอาศัยของเจ้าบ้านมีไม้ยืนต้น เจ้าบ้านต้องรับผิดชอบในการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้
ให้เรียบร้อยและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หากต้นไม้หักโค่นหรือมีกิ่งไม้ร่วงหล่นแล้วส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเดือดร้อนให้ผอู้ ื่น หากกิ่งไม้มีส่วนที่ยื่นออกมานอกเขตบ้านพักอาศัยให้เจ้าบ้านติดต่อประสานการปฏิบัติกับ
แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ ตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อย
๒๗.๓๖ ห้ามก่อไฟ สุม เผาขยะ กิง่ ไม้หรือใบไม้ในบริเวณบ้านพักอาศัย
๒๗.๓๗ ห้ามเลี้ยงสัตว์ดุร้ายที่ก่อให้เกิดอันตราย และสัตว์ประเภทที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญแก่เพื่อนบ้าน “การเลี้ยงสุนัขและแมว” จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัยและ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด พร้อ มขึ้นทะเบียนที่ สานักงานควบคุมการพักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค
๒๗.๓๘ ห้ามให้อาหาร นก สุนัข แมว หรือสัตว์อื่นใดที่ไม่มีเจ้าของ
๒๗.๓๙ ห้ามจับสัตว์น้าทุกชนิดในบริเวณสถานที่ราชการและบริเวณเขตบ้านพักอาศัย
เว้นแต่
๒๗.๓๙.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบเขตพื้นที่นั้นอนุญาตโดยกาหนดห้วงเวลา
และอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้าตามความเหมาะสม สาหรับเขตพื้นที่ส่วนกลางหรือเขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้ กาหนดให้
ส่วนราชการใดรับผิดชอบ ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม
๒๗.๓๙.๒ การจับสัตว์น้าตามข้อ ๒๗.๓๙.๑ จะต้องไม่ขุดตลิ่งและดินในคู
และบ่อน้า ระมัดระวังไม่ให้ตลิ่งพัง ไม่เหยียบย่าทาให้หญ้าและพื้นดินเสียหาย ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลไว้บนตลิ่ง และในน้า
ไม่ทิ้งอุปกรณ์การจับสัตว์น้าในคูและบ่อน้า รวมทั้งไม่ก่อความราคาญแก่ผู้พักอาศัยและการสัญจรไปมา
๒๗.๔๐ ห้ามทิ้ งขยะมูล ฝอย หรือสิ่งปฏิกู ลอื่นใดนอกภาชนะที่ ท างราชการจัดไว้
๒๗.๔๑ ห้ามวางสิ่งของ กองวัสดุ และทาให้เกิดสิ่งสกปรกบนถนนในทางสาธารณะ
หรือกีดขวางการสัญจร การจราจร หรือทาให้สิ่งแวดล้อมขาดความเป็นระเบียบและสวยงามในเขตบ้านพักอาศัย
๒๗.๔๒ ห้ามขุด กะเทาะ ขีดเขียนข้อความ ภาพ พ่นสี หรือรูปรอยใด ๆ ให้ปรากฏ
ตามผนังบ้านเดี่ยว ตึกแถว แฟลต กาแพงแนวรั้วที่ติดกับถนน ในที่สาธารณะหรือที่อื่นใด
๒๗.๔๓ ห้ามก่อเหตุ…

- ๑๕ ๒๗.๔๓ ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเขตบ้านพักอาศัย จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ผู้อื่น หรือเกิดเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ และให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยพิจารณาการหมด
สิทธิการพักอาศัยของเจ้าบ้านทั้งสองฝ่าย
๒๗.๔๔ ห้ามเก็บรักษาอาวุธสงคราม วัตถุระเบิดหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
๒๗.๔๕ ห้ามลักลอบใช้ไฟฟ้า น้าประปาหรือโทรศัพท์ของทางราชการและห้ามขโมยทรัพย์สิน
ของทางราชการหรือของผู้อื่นในเขตบ้านพักอาศัยโดยเด็ดขาด
๒๗.๔๖ ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาด
หมวด ๗
การหมดสิทธิการพักอาศัยและการออกจากบ้านพักอาศัย
ข้อ ๒๘ การหมดสิทธิในการพักอาศัย เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัย
ดังนี้
๒๘.๑ เสียชีวิต
๒๘.๒ ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ข้าราชการที่ทางราชการจัดบ้านพักอาศัย
ให้อยู่แล้วและได้เปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจา ซึ่งส่วนราชการจ้างไว้เป็นลูกจ้างประจาโดยให้รายงานตามสายงาน
จนถึงคณะกรรมการบ้านพักอาศัยเพื่อพิจารณา สาหรับข้าราชการที่จะครบกาหนดเกษียณอายุราชการ ให้หมดสิทธิ
การพักอาศัยก่อนครบกาหนดเกษียณอายุราชการ ๒ เดือน
๒๘.๓ ย้ายสังกัด ยกเว้นกรณีเป็นการย้ายหมุ นเวียนทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓ ปีนับตั้งแต่
คาสั่งย้ายมีผลบังคับใช้
๒๘.๔ ย้ายไปรับราชการประจาส่วนราชการ ณ ที่ตั้งต่างจังหวัดโดยมิใช่การย้ายหมุนเวียน
ทั้งนี้หากข้าราชการดังกล่าวมีความจาเป็นและเดือดร้อนเนื่องจากมีครอบครัวพักอาศัยอยู่หรือเป็นผูท้ ี่มีบุตรในระหว่าง
ศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานเสนอเหตุผลความจาเป็นให้คณะกรรมการ
บ้านพักอาศัยพิจารณาแล้วแต่กรณี
๒๘.๕ กองบิน ๒๑ มีความจาเป็นทางราชการให้คืนบ้านพักอาศัย
๒๘.๖ ในกรณีอื่น ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้ หรือมีเหตุอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งผู้ปกครองการพักอาศัยพิจารณาแล้วเห็นควรให้ออกจากบ้านพักอาศัย
๒๘.๗ เมื่อมีคาพิพากษาของศาลถึงที่สุด หรือมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลนั้นกระทา
ความผิดอาญาฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือกรณีคาพิพากษาของศาลถึงที่สดุ ในคดีแพ่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
กองทัพอากาศ หากบุคคลผู้นั้นละเลยไม่ยอมชดใช้ ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยพิจารณาเพื่อดาเนินการออก
คาสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๒๘.๘ เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์จากทางราชการให้มที ี่พักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
๒๘.๙ เป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยแต่ไม่เข้าพักอาศัยเอง โดยให้ญาติหรือบุคคลอื่นเข้าพัก
อาศัยแทน หรือสวมสิทธิการพักอาศัยและให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยเป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒๘.๑๐ เป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย แต่ไม่เข้าพักอาศัยจริง ปล่อยให้บ้านพักอาศัยว่าง
ไม่มีผู้พักอาศัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยเป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒๘.๑๑ เป็นผู้กระทาความผิดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของกองทั พอากาศ
ยกเว้นความผิดที่เกิดจากการกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยพิจารณา
เพื่อดาเนิน…

- ๑๖ เพื่อดาเนินการออกคาสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๒๘.๑๒ เป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษในเขตบ้านพักอาศัย กรณีผู้พักอาศัยกระทาผิดให้ถือว่าเจ้าบ้านไม่ควบคุมดูแล
ผู้พักอาศัยและดาเนินการออกคาสั่งให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และรายงานต้นสัง กัดให้พิจารณา
งดบาเหน็จประจาปีของเจ้าบ้านต่อไป
๒๘.๑๓ เป็ น ผู้ ได้ รั บ การจั ด สรรให้ มี บ้ า นพั ก อาศั ย แล้ ว แต่ ไม่ ติ ด ต่ อ รั บ กุ ญ แจ
ภายใน ๑๕ วัน ถือว่าเป็นผู้หมดความจาเป็นและไม่เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัย
เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒๘.๑๔ ไปราชการต่างประเทศหรือต่างจังหวัด มีระยะเวลา ๓ เดือนขึ้นไป โดยไม่มี
ผู้พักอาศัย และไม่รายงานให้หัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบ และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยเป็นระยะเวลา ๕ ปี
๒๘.๑๕ เจ้าบ้านหมดความจาเป็นและไม่เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย
ข้อ ๒๙ การออกจากบ้านพักอาศัย เมื่อมีคาสั่งกองบิน ๒๑ ให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
๒๙.๑ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยเนื่องจากเสียชีวิต ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดสามารถ
ผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าบ้านเสียชีวิตโดยไม่ต้อง
รายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าบ้าน
เสียชีวิต เว้นแต่มีความจาเป็นอื่น ๆ ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยเพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัย
เพิ่มเติมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดไว้ข้างต้นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่จะผ่อนผันการพักอาศัยรวมทั้งหมดได้
ไม่เกิน ๓๖๐ วัน กรณีผู้ขอผ่อนผันการพักอาศัยมีความจาเป็นและเดือดร้อน ซึ่งล่วงเลยระยะการขอผ่อนผัน
ดังกล่าวแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบ้านพักอาศัย
๒๙.๒ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๒๙.๒ ยกเว้นถูกปลด ให้ผู้พักอาศัย
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่คาสั่งให้ออกจากราชการ
มีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่คาสั่งให้ออกจากราชการมีผลบังคับใช้
สาหรับเจ้าบ้านใดที่หมดสิทธิการพักอาศัยก่อนครบกาหนดเกษียณอายุราชการ ๒ เดือน
ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน โดยไม่ต้อง
รายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่คาสั่งให้ย้าย
ออกจากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้ กรณีเจ้าบ้านมีบุตรอยู่ในระหว่างศึก ษา ในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง
บ้านพักอาศัย ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้ เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัยให้พักอาศัยอยู่ได้
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีการศึกษาที่บุตรจะสาเร็จการศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัย
เกินระยะเวลาที่กาหนด
สาหรับเจ้าบ้านทีถ่ ูกปลดให้ผพู้ ักอาศัยทัง้ หมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่คาสั่งปลดออกจากราชการมีผลบังคับใช้
๒๙.๓ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๒๘.๓ และข้อ ๒๘.๕ ให้ผู้พักอาศัย
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออก
จากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
ภายใน…

- ๑๗ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัย มีผลบังคับใช้
สาหรับผู้ที่มีบุตรอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัยไม่
เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่คาสั่งให้
ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้ เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัย ให้พักอาศัยอยู่ได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปีการศึกษาทีบ่ ุตรจะสาเร็จการศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัยเกินระยะเวลาที่กาหนด
๒๙.๔ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๒๘.๖ ถึงข้อ ๒๘.๑๑ ให้ผู้พักอาศัย
ทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยมีผลบังคับใช้
๒๙.๕ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๒๘.๑๒ ให้ออกจากบ้านพักอาศัยทันที
๒๙.๖ เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยที่ต้องย้ ายออกจากบ้านพักอาศัย ตามข้อ ๒๙.๑ ถึง
ข้อ ๒๙.๕ และข้อ ๒๙.๑๔ ต้องรายงานส่งคืนบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ปกครองการพักอาศัย โดยมีหัวหน้าสารวัตรเขต
เจ้าหน้าที่แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ ร่วมตรวจสภาพความเรียบร้อยของบ้านและพัสดุประจาบ้านให้ถูกต้อง
ตามที่ทางราชการกาหนด และจะต้องย้ายสาเนาทะเบียนบ้านของตนออกจากบ้านพักอาศัย ณ สานักงานเขตท้องที่
ให้เรียบร้อย และนาใบแจ้งการย้ายออกตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรไปแสดงที่สานักงานควบคุม
การพักอาศัยเพื่อถอนชื่อออกจากทะเบียนการพักอาศัยภายใน ๓๐ วัน หลังจากหมดสิทธิการพักอาศัย หากเจ้าบ้าน
ไม่ดาเนินการตามที่กาหนด ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยจัดการย้ายสาเนาทะเบียนบ้านของผู้พักอาศัยนั้นไปไว้
ณ ทะเบียนบ้านกลางของสานักงานเขตการปกครองท้องที่
๒๙.๗ หากผู้พัก อาศัยที่ ห มดสิท ธิก ารพัก อาศัยและสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผัน
การพักอาศัย แต่ไม่ดาเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยรวมทั้งไม่ จัดการให้ผู้พักอาศัยดาเนินการย้ายออกภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๕ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยดาเนินการดังนี้
๒๙.๗.๑ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้าประปา โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๙.๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีผู้แทนจากหน่วยต้นสังกัด
ของผู้พักอาศัยอย่างน้อย ๑ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการขนย้ายทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและครอบครัวออกไปเก็บรักษา
ไว้พื้นที่ส่วนกลางเขตการพักอาศัย โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้พักอาศัย
กรณีผู้หมดสิทธิการพักอาศัยยังเป็นข้าราชการประจาการ แต่ไม่ดาเนินการย้ายออก
จากบ้านพักอาศัย ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการเสี ยหาย
ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป
๒๙.๘ เจ้าบ้านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยตามข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๕
จะต้องทารายงานยินยอมให้หักเงินเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปาหรือค่าบริการอื่น ๆ เป็นรายเดือนตามที่ได้ใช้ไป
๒๙.๙ เจ้าบ้านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย หากมีเหตุในการหมดสิทธิ
การพักอาศัยซึ่งมิใช่เหตุเดิมที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๙.๙.๑ เจ้าบ้านที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยเสียชีวิต ให้ผู้พักอาศัยสามารถ
พักอาศัยได้อีกไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย โดยจะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัยเกิน
ระยะเวลาที่กาหนดได้อีก
๒๙.๙.๒ ผู้พักอาศัยที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้ถือว่า
ระยะเวลาผ่อนผันการพักอาศัยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ตรวจพบการฝ่าฝืนระเบียบ และให้ย้ายออกจากที่พักอาศัย
ภายใน ๓๐ วันแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย
๒๙.๑๐ เมื่อเจ้าบ้านเดิมย้ายออกจากบ้านพักอาศัย ให้สารวัตรเขต เจ้าหน้าที่แผนก
ช่างโยธา กองบิน ๒๑ และเจ้าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินบ้านพักอาศัยเข้าไปสารวจสภาพ
ความเรียบร้อย...

- ๑๘ ความเรียบร้อยของบ้านพักอาศัย จานวน และสภาพพัสดุประจาบ้าน ในวันส่งคืนกุญแจห้องร่วมกับเจ้าบ้านเดิม
เพื่อรับทราบผลการสารวจ และค่าเสียหาย หากสภาพห้องชารุดหรือสูญหาย เจ้าบ้านเดิมต้องดาเนินการซ่อมแซม
หรือนามาเปลี่ยน ทดแทนให้คงสภาพเดิมให้เรียบร้อยก่อนเจ้าบ้านใหม่เข้าพักอาศัยโดยให้เจ้าบ้านเดิมลงชื่อรับรอง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสมุดทะเบียนพัสดุประจาบ้าน แล้วจึงจะพิจารณาคืนเงินประกันบ้านพักอาศัยให้ต่อไป
หมวด ๘
การแบ่งเขต หมายเลข และแผ่นป้าย
ข้อ ๓๐ เขตการพักอาศัยในระเบียบนี้กาหนดขึ้นเพือ่ ความสะดวกในการติดต่อ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลหรือการรักษาการณ์แต่อย่างใด เขตการพักอาศัยของกองบิน ๒๑ แบ่งเป็น ๖ เขต ตามผนวก ๑๔
ข้อ ๓๑ การกาหนดอักษรย่อของประเภทและหมายเลขบ้านพักอาศัย
๓๑.๑ บ้านพักอาศัยสาหรับข้าราชการชั้นยศนาวาอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตรานาวา
อากาศเอกพิเศษ) ใช้อักษรย่อว่า “น.”
๓๑.๒ บ้ านพั ก อาศั ย ชนิ ด ตึ ก แถว ส าหรับ ข้ าราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ประเภท
ครอบครัวที่มีชั้นยศตั้งแต่นาวาอากาศเอกลงมา ใช้อักษรย่อว่า “ร.”
๓๑.๓ บ้านพักอาศัยชนิดตึกแถว สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประเภท
ครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ป.”
๓๑.๔ บ้านพักอาศัยชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประเภทครอบครัว
ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.” ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.(โสด)”
๓๑.๕ บ้านพักอาศัยชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประเภท
ครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.” ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.(โสด)”
๓๑.๖ บ้านพักอาศัยตามข้อ ๓๑.๑ ถึงข้อ ๓๑.๕ ให้มีหมายเลขบ้าน ๔ ตัว เลขตัวแรก
แสดงเขต อีก ๓ ตัวหลังแสดงหมายเลขบ้านของแต่ละเขต โดยเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข ๐๐๑ เหมือนกันทุกเขต
จนถึงหมายเลขลาดับสุดท้ายในเขตนั้น ๆ
สาหรับบ้านพักอาศัยชนิดตึกแถว ให้มีห มายเลขทุกห้องเรียงกันไปตามลาดับแถว
โดยเริ่มต้นจากหัวแถวด้วยหมายเลข ๑
ข้อ ๓๒ ลักษณะแผ่นป้าย การติดแผ่นป้าย และหมายเลข
๓๒.๑ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจาบ้านเดี่ยว ตึกแถว ประเภทบ้าน เขต
หมายเลข แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๕ ท้ายระเบียบนี้
๓๒.๒ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจาแฟลต หมายเลขประจาห้อง แผ่นป้าย
ชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๖ ท้ายระเบียบนี้
๓๒.๓ แผ่นป้ายประจาบ้านพักอาศัยให้ติดไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของบ้านพัก
อาศัยให้เป็นระเบียบและเห็นได้ชัดเจน สาหรับบ้านเดี่ยว ให้ติดบริเวณแนวรั้วติดประตูทางเข้าบ้านทางด้านซ้าย
หรือขวาตามความเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน
๓๒.๔ แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านสาหรับบ้านเดี่ยว ให้ติดเหมือนข้อ ๓๒.๓ สาหรับแฟลต
และตึกแถว ให้ติดไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบและเห็นได้ชัดเจน
๓๒.๕ แผ่นป้าย…

- ๑๙ ๓๒.๕ แผ่นป้ายหน้าที่ให้ติดตามความเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน
๓๒.๖ การติดแผ่นป้ายหมายเลขประจาห้อง ให้ติดที่ผนังด้านนอก
หมวด ๙
การพักอาศัยในแฟลต
ข้อ ๓๓ เจ้าบ้านได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยชนิดแฟลต นอกจากจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การพักอาศัยที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว เจ้าบ้านและผู้พักอาศัยยังจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ
และข้อห้ามที่กาหนดไว้ในหมวด ๙ โดยเคร่งครัดอีกด้วย
ข้อ ๓๔ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัย ให้สารวจสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเบื้องต้นที่ไม่
สามารถใช้การได้และไม่ใช่การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้คืนสภาพโดยใช้งบประมาณของทางราชการให้เจ้าบ้าน
รายงานโดยผ่านการตรวจสอบจากแผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ จนถึง
ผู้ปกครองการพักอาศัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๕ การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยชนิดแฟลต ให้เจ้าบ้านจัดทาเอกสารหลักฐานการเข้า
พักอาศัยและรับมอบกุญแจ ทะเบียนพัสดุประจาบ้านที่ สานักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑
ข้อ ๓๖ การส่งคืนห้อง เจ้าบ้านจะต้องส่งคืนกุญแจและพัสดุอุปกรณ์ประจาบ้านให้เรียบร้อย
หากเจ้าบ้านละเลยการกระทาดังกล่าว และปรากฏว่ากุญแจหรือพัสดุอุปกรณ์ประจาห้องในครอบครองชารุด
หรือสูญหาย เจ้าบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน
ข้อ ๓๗ ข้อห้ามสาหรับผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย ชนิดแฟลต
๓๗.๑ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๗
๓๗.๒ ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท
๓๗.๓ ห้ามเจาะและตอกตะปู เดือยสลัก หรือลิ่ม บนพื้น ผนังห้อง และเพดาน
๓๗.๔ ห้ามใช้เตาหุงต้มที่ใช้ถ่าน ฟืน หรือน้ามันเชื้อเพลิง ที่ทาให้เกิดกลิ่นและควัน
รบกวนผู้อื่น
๓๗.๕ ห้ามวางสิ่งของส่วนตัวไว้นอกห้องของตน
๓๗.๖ ห้ามวางสิ่งของหรือกระถางต้นไม้ ไว้ระเบียงที่อยู่ภายนอกอาคารแฟลต รวมถึง
การวางบนขอบระเบียงต่าง ๆ และห้ามทิ้งหรือโยนสิ่งของทุกชนิดออกนอกตัวอาคาร
๓๗.๗ ห้ามนารถจักรยานยนต์ขึ้นบนแฟลต
๓๗.๘ ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดบนแฟลต
๓๗.๙ ห้ามปิดประกาศหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่ของทางราชการในส่วนหนึ่งส่วนใดของแฟลต
๓๗.๑๐ ห้ามทา พ่น ขีด เขียนข้อความ ด้วยสีหรือวัสดุอื่นใดในส่วนหนึ่งส่วนใดของแฟลต
๓๗.๑๑ ห้ามชุมนุมมั่วสุมในบริเวณทางขึ้นบันได ทางเดิน ดาดฟ้าอาคาร หรือบริเวณอื่นใด
ในอาคารอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้พักอาศัยอื่น

หมวด ๑๐...

- ๒๐ หมวด ๑๐
การปรับปรุง ต่อเติม แก้ไขดัดแปลง และการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
ข้อ ๓๘ การดาเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้คืนสภาพโดยใช้งบประมาณของทางราชการ
ซึ่งมีสภาพชารุดทรุดโทรม โดยมิใช่เหตุจากการกระทาของผู้พักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานโดยผ่านการตรวจสอบ
จากแผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ หัวหน้าควบคุม การพัก อาศัย กองบิน ๒๑ จนถึงผู้ป กครองการพั กอาศัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ห้ามปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขบ้านพักอาศัยโดยพลการ
๓๙.๑ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ที่ทางราชการได้จัดทาไว้ หากประสงค์จะดาเนินการให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น โดยผ่านการตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในการพิจารณาของผู้ปกครองการพักอาศัย
๓๙.๒ เจ้าบ้านประเภทบ้านเดี่ยวและตึกแถว ที่จะขอสร้างโรงเก็บรถยนต์ให้รายงานขอ
อนุญาตสร้างโรงเก็บรถยนต์ตามสายการบังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัย เมื่อผู้มีอานาจอนุญาต
จึงจะสามารถดาเนินการได้ โดยแนบหนังสือให้ความยินยอมตามผนวก ๑๓ ท้ายระเบียบนี้ และผู้ขอสร้างต้อง
ออกค่าใช้จ่ายเองและให้ใช้แบบโรงเก็บรถยนต์ตามที่ทางราชการกาหนด
๓๙.๓ เมื่อเจ้าบ้านได้รับอนุญาตให้สร้างโรงเก็บรถยนต์ไว้แล้ว ต่อมาได้หมดสิทธิการพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยนั้น ให้ถือว่าโรงเก็บรถยนต์นั้นตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๔๐ การต่อเติมอาคารที่พักอาศัยที่เจ้าบ้านรายงานขออนุญาตต่อทางราชการ หากเจ้าบ้าน
ผู้รายงานขออนุญ าตดาเนินการไม่เป็นไปตามที่ร ายงานไว้ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ ปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป
หมวด ๑๑
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๑ ผู้พักอาศัยจะต้องใช้ไฟฟ้า น้าประปา และโทรศัพท์ ในเขตบ้านพักอาศัยอย่างประหยัด
และเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๔๒ ผู้พักอาศัยจะต้องร่วมรับผิดชอบและดูแลพื้นที่หน้าบ้านและหลังบ้านพักอาศัยของตนเอง
ข้อ ๔๓ การป้องกันอัคคีภัย
๔๓.๑ ผู้พั กอาศั ยจะต้ องร่วมมื อกั นป้ องกั นอั คคี ภั ยที่ อาจเกิ ดขึ้ นในบ้ านพั กอาศั ย
และปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยภาคพื้นโดยเคร่งครัด อีกทั้งไม่กระทาการใด ๆ ด้วยความประมาท
อันจะเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ หากเกิดอัคคีภัยขึ้นเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบ
๔๓.๒ แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงร่วมกั บ
หน่วยเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ ๔๔ การประดับธงชาติให้แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ เป็นผู้พิจารณาดาเนินการในภาพรวมของ
บ้านพักอาศัย ให้มี ความเหมาะสม สวยงาม โดยใช้ ธงชาติขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๓๕ เมตรและคันธง
มีขนาด…

- ๒๑ –
มีขนาด ยาว ๓ เมตร หรือตามที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๔๕ หน่วยที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบ้านพักอาศัย เมื่อได้รับการ
ร้องขอ มีดังนี้
๔๕.๑ แผนกกาลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ด้านกรรมวิธีข้อมูลเกี่ยวกับ
รายชื่อผู้พักอาศัยทุกครั้ง เมื่อมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงกาลังพลสังกัด กองบิน ๒๑
๔๕.๒ นายทหารพระธรรมนูญ กองบังคับการ กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ เสนอแนะตีความ
ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระเบียบนี้มีความถูกต้องยุติธรรม และรับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๙.๗ ,๔๕.๓
๔๕.๓ แผนกสื่อสาร กองเทคนิค กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ติดตั้งและตรวจสอบระบบโทรศัพท์
ของกองบิน ๒๑ ตลอดจนสายอากาศของเครือ่ งรับโทรทัศน์ส่วนรวมและเสียงตามสายของบ้านพักอาศัยให้ใช้งานได้
ตลอดเวลาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔๕.๔ ฝ่ายพลาธิการ กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ดังนี้
๔๕.๔.๑ สนับสนุนธงชาติตามที่ แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ ร้องขอ
๔๕.๔.๒ สนับสนุนพัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการต่าง ๆ
ตามความจาเป็น
๔๕.๕ แผนกช่างโยธา กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ดังนี้
๔๕.๕.๑ ดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองบิน ๒๑ ให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย ในห้วงเวลาที่กาหนดตามที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๒๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
๔๕.๕.๒ ช่วยเหลือ ตรวจตรา แนะนา และซ่อมบารุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
บ้านพักอาศัย ถนน สะพาน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการช่างโยธาในเขตการพักอาศัย
๔๕.๕.๓ ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านพักอาศัย
๔๕.๕.๔ ร่วมกับสานักงานควบคุมการพักอาศัย กองบิน ๒๑ สารวจสภาพความ
เรียบร้อยของบ้านพักอาศัย พัสดุอุปกรณ์ประจาบ้าน เมื่อมีข้าราชการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยเพื่อเสนอคณะกรรมการ
บ้านพักอาศัย พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัย ในกรณีการซ่อมแซมที่ไม่คุ้มค่าให้ดาเนินการตามระเบียบ
ของทางราชการที่กาหนด
๔๕.๕.๕ จัดท าคันธงและประดับ ธงชาติในบริเวณเขตการพัก อาศัยตาม
ความเหมาะสม
๔๕.๕.๖ ควบคุม เก็บรักษา ดูแลการบรรจุสารเคมี ตรวจสอบอายุการใช้งาน
ระบบดับเพลิงและติดตั้งเครื่องดับเพลิงประจาบ้านพักอาศัย ให้เหมาะสมและเพียงพอ
๔๕.๕.๗ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้าประปาของบ้านพักอาศัย ที่ไม่ยอมขนย้าย
สิ่งของออกเมื่อหมดสิทธิการพักอาศัย หรือค้างชาระเงินค่าบารุง เงินค่าสาธารณูปโภค ติดต่อกัน ๒ เดือนหรือค้างชาระ
บ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควรหรือทางราชการมีความจาเป็นเมื่อได้รับการสั่งการ
๔๕.๖ แผนกการเงิน กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ดาเนินการด้านการเงิน ค่าธรรมเนียม
และค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัย
๔๕.๗ หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒๑ และหน่วยสมทบ รับ ผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๔๖ การรักษาความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๒๑ มีอานาจและ
หน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ตักเตือนผู้พักอาศัยให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมไม่ก่อความ
ราคาญ...

