(สำเนำ)

หน่วยรับ

ระเบียบกองทัพอำกำศ
ว่ำด้วยเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ
พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อให้กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำรบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ในกำรควบคุม กำรเก็บรักษำ
และกำรเบิกจ่ำยเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้วำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ
พ.ศ.๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บรรดำระเบี ย บและค ำสั่ งอื่ น ใด ในส่ ว นที่ กำหนดไว้แ ล้ ว ในระเบี ย บนี้ หรือซึ่ งขั ดหรือ แย้ ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
๓.๑ “บ้ำนพักอำศัย” หมำยควำมว่ำ ที่พักอำศัยซึ่งกองทัพอำกำศจัดสร้ำงขึ้น พร้อมด้วย
สิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่ จ ำเป็ น ส ำหรับ กำรพั กอำศั ยของข้ ำรำชกำร ได้แก่ บ้ ำนเดี่ ยว แฟลต และตึกแถว
รวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ ในพื้นที่อันเป็นเขตของบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศนั้น ไม่ว่ำจะมีเขตรั้วหรือไม่ก็ตำม
ทั้งนี้ไม่รวมถึงบ้ำนพักรับรองและบ้ำนรับรองของกองทัพอำกำศ
๓.๒ “ผู้ปกครองกำรพักอำศัย” หมำยควำมว่ำ ผู้มีอำนำจรับผิดชอบกำกับดูแลกำรพักอำศัย
ของข้ำรำชกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำหรับกำรพักอำศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้ผู้บังคับทหำรอำกำศดอนเมือง
เป็นผู้ปกครองกำรพักอำศัยโดยตำแหน่ง และสำหรับกำรพักอำศัย ณ ที่ตั้งบำงซื่อ ให้รองเจ้ำกรมช่ำงอำกำศ
เป็นผู้ปกครองกำรพักอำศัยโดยตำแหน่ง
๓.๓ “เจ้ำบ้ำน” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรที่กองทัพอำกำศมีคำสั่งบรรจุให้เข้ำพักอำศัย
ในบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ
๓.๔ “ผู้พักอำศัย” หมำยควำมว่ำ บุคคลทุกคนที่อยู่ในบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ
๓.๕ “เงิน ประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพ อำกำศ” หมำยควำมว่ำ เงินที่ ทำงรำชกำร
เรียกเก็บจำกเจ้ำบ้ำน เพื่อเป็นค่ำประกันควำมเสียหำยในบ้ำนพักอำศัย หนี้สินค้ำงชำระ ตลอดจนอุปกรณ์ส่วนควบ
เครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่เกิดควำมเสียหำยจำกกำรกระทำของเจ้ำบ้ำนหรือผู้พักอำศัย ก่อนกำรส่งคืนบ้ำนพักอำศัย
ข้อ ๔ ให้กรมกำรเงินทหำรอำกำศ เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อเก็บรักษำเงินประกันบ้ำนพักอำศัย
กองทัพอำกำศและเงินดอกเบี้ยของเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ดังนี้
๔.๑ เงินประกัน…

-๒๔.๑ เงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ใช้ชื่อบัญชี “บ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ
(เงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ)”
๔.๒ เงินดอกเบี้ยของเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ใช้ชื่อบัญชี “บ้ำนพักอำศัย
กองทัพอำกำศ (เงินดอกเบี้ยของเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ)”
ข้อ ๕ กำรใช้เงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศและเงินดอกเบี้ยของเงินประกันบ้ำนพักอำศัย
กองทัพอำกำศ ซึ่งผู้พักอำศัยยินยอมให้กองทัพอำกำศนำเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศและเงินดอกเบี้ย
ของเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ โดยผู้ปกครองกำรพักอำศัยกำกับดูแลกำรใช้จ่ำย ดังนี้
๕.๑ เงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ให้ใช้จ่ำยเงินกรณีผู้พักอำศัยทำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและสิ่งของประจำบ้ำนพักอำศัย ตำมที่คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินสภำพ
บ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศรำยงำน ยกเว้นควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรชำรุดหรือหมดสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน
๕.๒ เงินดอกเบี้ยของเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ให้ใช้จ่ำยเงินเพื่อเป็น
ค่ำซ่อมแซมอุป กรณ์ ส่ ว นควบของเครื่ องใช้ต่ำง ๆ และพัส ดุป ระจำบ้ำน ที่เกิดควำมเสี ยหำยจำกกำรช ำรุ ด
หรื อ หมดสภำพตำมอำยุ ก ำรใช้ งำน ตำมที่ ค ณะอนุ ก รรมกำรตรวจสอบและประเมิ น สภำพบ้ ำ นพั ก อำศั ย
กองทัพอำกำศรำยงำน
๕.๓ กำรจ่ ำ ยเงิน ยื ม ทดรองจ่ ำ ย ให้ ยื ม ได้ เฉพำะเท่ ำที่ จ ำเป็ น เร่ งด่ ว น เพื่ อ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับบ้ำนพักอำศัย ภำยในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
๕.๔ กำรใช้จ่ำยเงินในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้ำนพักอำศัย ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศก่อน
ข้อ ๖ กำรเรียกเก็บ เงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดหักเงิน
รำยได้ประจำเดือน โดยได้รับควำมยินยอมของเจ้ำบ้ำน ส่งให้กรมกำรเงินทหำรอำกำศในอัตรำ ดังนี้
๖.๑ นำยทหำรสัญญำบัตร รำยละ ๕,๐๐๐ บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) โดยให้แบ่งกำรหักเงิน
รำยได้ประจำเดือนของเจ้ำบ้ำน เดือนละ ๕๐๐ บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) จนครบจำนวน
๖.๒ นำยทหำรประทวน รำยละ ๓,๐๐๐ บำท (สำมพันบำทถ้วน) โดยให้แบ่งกำรหักเงิน
รำยได้ประจำเดือนของเจ้ำบ้ำน เดือนละ ๓๐๐ บำท (สำมร้อยบำทถ้วน) จนครบจำนวน
ข้อ ๗ ในกรณี ที่ เจ้ำบ้ ำนย้ำยออกจำกกำรพักอำศัย ต้องรำยงำนส่ งคืนบ้ำนพั กอำศัยให้ แก่
ผู้ ป กครองกำรพั ก อำศั ย โดยคณะอนุ ก รรมกำรตรวจสอบและประเมิน สภำพบ้ ำนพั ก อำศั ยกองทั พ อำกำศ
ร่วมตรวจสภำพควำมเรียบร้อยของบ้ำนพักอำศัยและพัสดุประจำบ้ำน หำกมีสิ่งของเสียหำยให้หักเงินประกัน
บ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม ซึ่งเจ้ำบ้ำนมีสิทธิขอรับเงินส่วนที่เหลือคืน (เฉพำะเงินต้น)
กรณี เงิน ประกัน บ้ ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศที่ ชำระไว้ไม่เพี ยงพอกับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม ให้ เจ้ำบ้ ำน
ช ำระเงิน ส่ว นที ่ข ำดเพิ ่ม จนครบจ ำนวน ทั้ งนี้ ห ำกเจ้ ำบ้ ำนย้ำยออกจำกกำรพั กอำศัย แต่ไม่ รำยงำนส่ งคื น
บ้ ำ นพั ก อำศั ย ให้ แ ก่ ผู้ ป กครองกำรพั กอำศั ย แล้ วพบว่ ำมี ยอดค้ ำงช ำระค่ ำประปำ ค่ ำไฟฟ้ ำ หรื อค้ ำงช ำระ
ค่ำบริกำรอื่น ๆ ให้ดำเนินกำรหักเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศเพื่อชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
ข้อ ๘ ให้ส่วนรำชกำร...

-๓ข้อ ๘ ให้ ส่ ว นรำชกำรที่ดำเนินกำรหั ก เงินประกัน บ้ำนพั กอำศัยกองทัพ อำกำศ ตำมข้ อ ๖
สรุปข้อมูลกำรหักเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศดังกล่ำว ส่งให้กรมกำรเงินทหำรอำกำศ ตำมผนวก
แนบท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๙ กำรซื้ อและกำรจ้ ำงให้ ป ฏิ บั ติต ำมระเบี ยบคณะกรรมกำรสวัส ดิก ำรกองทั พ อำกำศ
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแนวทำงปฏิบัติโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ อ ำนำจอนุ มั ติ ก ำรสั่ งจ่ ำ ยเงิน ให้ เป็ น ไปตำมระเบี ย บแบบแผนของทำงรำชกำร
โดยอนุโลม ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่มีอยู่
ข้อ ๑๑ กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงิน ซึ่งได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติ
ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ระบบบัญชีให้ จัดทำตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรโดยอนุโลม และจัดทำ
รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินประจำเดือนเสนอผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยเงินทรำบ
ข้อ ๑๓ ให้กรมกำรเงินทหำรอำกำศ สรุปข้อมูลกำรหักเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ
ของแต่ละส่วนรำชกำร ตำมข้อ ๘ และรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ให้คณะกรรมกำร
บ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ ทรำบทุก ๖ เดือน ภำยในเดือนมิถุนำยนและธันวำคมของทุกปี
ข้อ ๑๔ ให้สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรอำกำศ สำมำรถเข้ำตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเงิน
กำรบัญชีแล้วจัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบเสนอต่อประธำนกรรมกำรบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศได้ เมื่อมีปัญหำ
และได้รับอนุมัติจำกผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศให้ทำกำรตรวจสอบ
ข้อ ๑๕ วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ให้ผู้บังคับทหำรอำกำศดอนเมือง รักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ) พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์
(มำนัต วงษ์วำทย์)
ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ
ร.ท.
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พิมพ์/ทำน
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กำรแจกจ่ำย ...

-๔กำรแจกจ่ำย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชำ
และ รอง เสธ.ทอ.
- สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ.,
สน.ผทค.ทอ., ศปก.ทอ., ศยอ., สง.ปรมน.ทอ., สคม.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ.และ ผนน.บก.ทอ.
- นขต.ทอ.
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.นรศักดิ์ วิชเศรษฐสมิต
(นรศักดิ์ วิชเศรษฐสมิต)
รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทำกำรแทน
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
๒๐ มี.ค.๖๓

ร.ท.กิตติภัฏ ฯ
พิมพ์ / ทำน
น.ท.หญิง จุฑำมำศ ฯ
ตรวจ

ผนวก ประกอบระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๖๓
รำยชื่อเจ้ำบ้ำนที่ถูกหักเงินประกันบ้ำนพักอำศัยกองทัพอำกำศ
หน่วย .............................................
ลำดับ

ยศ ชื่อ สกุล

เขต

บ้ำน

ห้อง

จำนวน (บำท)

รวมเป็นเงิน
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ).................................................
(.................................................)
นำยทหำรกำรเงิน
…..…...…/.………..…/……….....

หมำยเหตุ

