ระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๖๐

จัดทําโดย กองการปกครอง
สํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ

(สําเนา)

หนวยรับ

บันทึกขอความ

สวนราชการ คณก.บานพักอาศัย ทอ.(ฝายเลขานุการ โทร.๒-๒๔๑๕)
ที่ ๑๐๒/๖๐
วันที่ ๒๖ ก.ย.๖๐
เรื่อง ขออนุมัติใชระเบียบ ทอ.วาดวยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามอนุ มัติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๒๖ ส.ค.๕๘ ท ายหนั ง สื อ กพ.ทอ.ที่ กห ๑๖๐๔.๔/๗๑๒๓
ลง ๒๑ ส.ค.๕๘ กําหนดใหจัดทําแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑการเขาพักอาศัยในบานพักอาศัย ทอ.
และอนุมัติ ผบ.ทอ.ทายหนังสือ คณก.บานพักอาศัย ทอ.ที่ ๔๗/๕๙ ลง ๒๗ ก.ย.๕๙ ใหปรับปรุงแกไขระเบียบ
และหลักเกณฑการพักอาศั ยในบานพักอาศัย ทอ.รวมถึงหลักเกณฑในการปรับ ปรุงซอมแซม รื้อถอน และ
กอสรางบานพักอาศัย ทอ.นั้น
๒. คณก.บานพักอาศัย ทอ.ตรวจสอบแลว การดําเนินการตามขอ ๑ คณก.ฯ ไดดําเนินการ
จัดทําระเบียบ ทอ.วาดวยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยไดเพิ่มประเด็นตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการพักอาศัย
ในทุก ๆ ดาน รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑและขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย ชัดเจน มีรายละเอียด
เนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในสภาวะปจจุบัน สาระสําคัญ
ของระเบียบ ทอ.ฯ ฉบับใหมสรุปไดดังนี้
๒.๑ องคประกอบของระเบียบ ทอ.ฯ ฉบับใหม ประกอบดวย ๑๑ หมวด ดังนี้
๒.๑.๑ หมวด ๑ วัตถุประสงค
๒.๑.๒ หมวด ๒ อํานาจหนาที่และการปกครอง
๒.๑.๓ หมวด ๓ หลักเกณฑการพิ จารณาบรรจุขาราชการผูมีสิ ทธิเข าพักอาศั ย
และผูอาศัย
๒.๑.๔ หมวด ๔ การขอบ า นพั ก อาศั ย การขอเปลี่ ย น หรื อ การขอสั บ เปลี่ ย น
บานพักอาศัย ทอ.
๒.๑.๕ หมวด ๕ การเขาพักอาศัยในบานพักอาศัย ทอ.
๒.๑.๖ หมวด ๖ ขอหามสําหรับผูพักอาศัยในบานพักอาศัย ทอ.
๒.๑.๗ หมวด ๗ การหมดสิทธิการพักอาศัยและการออกจากบานพักอาศัย ทอ.
๒.๑.๘ หมวด ๘ การแบงเขต หมายเลข และแผนปาย
๒.๑.๙ หมวด ๙ การพักอาศัยในแฟลต
๒.๑.๑๐ หมวด ๑๐ การปรั บ ปรุ ง ต อ เติ ม แก ไ ขดั ด แปลง และการซ อ มแซม
บานพักอาศัย ทอ.
๒.๑.๑๑ หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด
๒.๒ การกําหนดอํานาจและหนาที่เพิ่มเติม การแกไขโครงสรางการปกครองบังคับบัญชา
ขอปฏิบัติ ขอหาม หลักเกณฑและบทลงโทษในระเบียบ ทอ.ฯ ฉบับใหม เพื่อใชในการควบคุม กํากับ ดูแล
แนะนํา ตักเตือน หรือลงทัณฑผูพักอาศัยที่เปนขาราชการ ดังนี้
๒.๒.๑ กําหนด...

-๒๒.๒.๑ กําหนดหนาที่เพิ่มเติมของ คณก.บานพักอาศัย ทอ.ใหมีอํานาจและหนาที่
กําหนดระเบียบปลีกยอยตาง ๆ ขึ้นใชปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของระเบียบ ทอ.ฯ
๒.๒.๒ การเปลี่ยนกรรมการและเลขานุการ จากเดิมกําหนดให จก.กพ.ทอ.แกไขเปน
ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
๒.๒.๓ การเปลี่ยนรองผูปกครองการพักอาศัย จากเดิมกําหนดให ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.
แกไขเปน รอง เสธ.ทอ.(กพ.) ซึ่งเปนไปตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๓๙/๕๗ ลง ๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง แกอัตรา ทอ.
พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๓๕) มีผลบังคับใชตั้งแต ๑ ต.ค.๕๗ เปนตนไป และใหมีอํานาจและหนาที่พิจารณาอนุญาต
ใหเจาบานเขาพักอาศัยชั่วคราว
๒.๒.๔ การเปลี่ยนรองประธานอนุกรรมการ คณอก.ตรวจสอบและประเมินการปรับปรุง
ตอเติมบานพักอาศัย ทอ.จากเดิมกําหนดให รอง เสธ.ทอ.(กพ., กบ.) แกไขเปน รอง เสธ.ทอ.(กบ.) ซึ่งเปนไปตาม
คําสั่ง ทอ.เชนเดียวกับขอ ๒.๒.๓ และเปลี่ยนอนุกรรมการและเลขานุการ คณอก.ฯ ดังกลาว จากเดิมกําหนดให
จก.ชย.ทอ.แกไขเปน รอง จก.ชย.ทอ.เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
๒.๒.๕ การเพิ่มอํานาจและหนาที่ใหกับผูชวยผูปกครองการพักอาศัยในการพิจารณา
อนุญาตการขอติดตั้งเหล็กดัดหรือมุงลวดของเจาบาน
๒.๒.๖ การเพิ่มขั้นตอนดําเนินการของหัวหนาควบคุมการพักอาศัย ในการกํากับ
ดูแลและกวดขันผูพักอาศัยใหปฏิบัติตามระเบียบนี้
๒.๒.๗ การเพิ่ ม หน า ที่ ข องเจ า บ า น โดยเจ า บ า นต อ งรายงานการไม พั ก อาศั ย
ในบานพักอาศัย ทอ.เมื่อตองไปราชการตางประเทศหรือตางจังหวัด เกิน ๓ เดือน ซึ่งไมมีครอบครัวพักอาศัยอยู
และตองรับผิดชอบการทําปายชื่อเจาบานใหเปนไปตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด และกําหนดใหเจาบาน
วางเงินประกันความเสียหาย ซึ่งจะไดรับคืนเมื่อสงมอบบานพักอาศัยนั้นใหกับ ทอ.ครบตามเงื่อนไขที่กําหนด
๒.๒.๘ กําหนดคุณสมบัติขาราชการที่มีสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักอาศัย ทอ.และ
การจัดลําดับขาราชการเขาพักอาศัยตามความจําเปนและเดือดรอน ใหเปนไปตามประเภทบานพักอาศัย ทอ.
โดยเพิ่มคุณสมบั ติของข าราชการที่ ขอบานพักอาศั ยประเภทครอบครั ว การเปลี่ยนบานพักอาศัย ทอ.และ
สับเปลี่ยนบานพักอาศัย ทอ.ใหมีความเหมาะสม
๒.๒.๙ เพิ่มเติมขอปฏิบัติ ขอยกเวนหรือขอหามสําหรับผูพักอาศัยในบานพักอาศัย ทอ.
โดยมีวัตถุประสงคในการควบคุม กํากับ ดูแล การใชบานพักอาศัย ทอ.เพื่อเปนสถานที่สําหรับการพักอาศัย
เทานั้น
๒.๒.๑๐ เพิ่มเติมกรณีการหมดสิทธิการพักอาศัย จากเดิม ๘ กรณี ปรับแกไขเปน
๑๖ กรณี เพื่อใหส อดคลองกับ การปฏิบั ติงานที่ผ านมา และปรับ แกไขแนวทางการขอผอนผัน การพักอาศั ย
ในบานพักอาศัย ทอ.ใหเกิดความชัดเจน รวมถึงเพิ่มเติมการระงับการใชไฟฟาและน้ําประปากับผูหมดสิทธิ
การพักอาศัยแตไมยอมยายออกจากบานพักอาศัย ทอ.
๒.๒.๑๑ ปรับเปลี่ยนการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับบานพักอาศัยชนิดแฟลตใหมี
ลักษณะเชนเดียวกับบานเดี่ยวและตึกแถว
๒.๒.๑๒ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ประปา โทรศั พ ท แ ละอุ ป กรณ สื่ อ สารอื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่ทางราชการไดจัดทําไว ใหอยูในการพิจารณาของผูชวยผูปกครองการพักอาศัย
๒.๒.๑๓ การพิจารณา...

-๓๒.๒.๑๓ การพิจารณาปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือตัดขอความในระเบียบ ทอ.ฯ รวมถึง
ผนวกตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมการปฏิบัติของผูพักอาศัย รวมทั้งกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ นขต.ทอ.
ใหสอดคลองกับการควบคุมการพักอาศัยในบานพักอาศัย ทอ.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๒.๓ สบ.ทอ., สตน.ทอ.และ สธน.ทอ.ได ต รวจสอบความถู กต องของระเบี ย บ ทอ.ฯ
(ฉบับราง) เรียบรอยแลว
๓. คณก.บานพักอาศัย ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการดําเนินการตามอนุมัติ ผบ.ทอ.ในขอ ๑
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นสมควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ ยกเลิกระเบียบ ทอ.วาดวยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔
๓.๒ อนุมัติใชระเบียบ ทอ.วาดวยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๓ แตงตั้ง คณก.บานพักอาศัย ทอ.
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขอไดอนุมัติตามขอ ๓ และลงชื่อในระเบียบ ทอ.ฯ และ
คําสั่ง ทอ.ที่แนบใหตอไป
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห
รอง ผบ.ทอ.
ประธานกรรมการบานพักอาศัย ทอ.
อนุมัติตามขอ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม รุงสวาง
ผบ.ทอ.
๒๙ ก.ย.๖๐
การแจกจาย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา
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., สคม.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ.และ ผนน.บก.ทอ.
- นขต.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.นิธิโรจน ลายทิพย
(นิธิโรจน ลายทิพย)
รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
๔ ต.ค.๖๐

ร.ต.กิตติภัฏ ฯ / พิมพ / ทาน
น.ท.อนิรุทธ ฯ / ตรวจ

(สาเนา)

หน่วยรับ

ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับการจัดบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ข้าราชการ เพื่อให้การพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔
บรรดาระเบียบและคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “บ้านพักอาศัย” หมายความว่า ที่พักอาศัยซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้น พร้อมด้วย
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพักอาศั ยของข้าราชการ ได้แก่ บ้านเดี่ยว แฟลต และตึกแถว รวมทั้ง
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่อันเป็นเขตของบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศนั้น ไม่ว่าจะมีเขตรั้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้
ไม่รวมถึงบ้านพักรับรองและบ้านรับรองของกองทัพอากาศ
๔.๒ “ผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีอานาจรับผิดชอบกากับดูแลการพักอาศัย
ของข้าราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นผู้ปกครองการพักอาศัยโดยตาแหน่ง
๔.๓ “รองผู้ ป กครองการพั ก อาศัย ” หมายความว่า ผู้ มีอ านาจรับ ผิ ดชอบรองจาก
ผู้ปกครองการพักอาศัย สาหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานกาลังพล)
เป็นรองผู้ปกครองการพักอาศัยโดยตาแหน่ง
๔.๔ “ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ปกครอง
การพักอาศัย สาหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ช่วยผู้ปกครอง
การพักอาศัยโดยตาแหน่ง
๔.๕ “หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย
สาหรับ การพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้ หั วหน้ากองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้ บังคับ
ทหารอากาศดอนเมื อง เป็ น หั ว หน้ าควบคุมการพักอาศัย โดยตาแหน่ง กรณี ที่ไม่มีผู้ ดารงตาแหน่ งดังกล่ าว
ให้รองหั วหน้ ากองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้ บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นหั วหน้า
ควบคุมการพักอาศัยโดยตาแหน่ง
๔.๖ “ผู้ช่วย...

-๒๔.๖ “ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้า
ควบคุมการพักอาศัย สาหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้หัวหน้าแผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุม
และรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย โดยตาแหน่ง
กรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ให้รองหัวหน้าแผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย โดยตาแหน่ง
๔.๗ “หั วหน้ าสารวัตรเขต” หมายความว่า ผู้ มีห น้าที่ดูแลรับผิ ดชอบการพักอาศัย
ในพื้ น ที่ เขตการพั ก อาศั ย ส าหรั บ การพั ก อาศั ย ณ ที่ ตั้ ง ดอนเมื อ ง ให้ น ายทหารควบคุ ม การพั ก อาศั ย
แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานัก งานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นหัวหน้าสารวัตรเขตโดยตาแหน่ง กรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ให้นายทหารทะเบียนบัตรแสดงตัวบุคคล
ภายใน แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นหัวหน้าสารวัตรเขตโดยตาแหน่ง
๔.๘ “สารวัตรเขต” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมและกากับดูแลการพักอาศัย
สาหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและ
รักษาความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นสารวัตรเขตโดยตาแหน่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ในแผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารวัตรเขต
๔.๙ “หัวหน้าบ้าน” หรือ “ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้มีความประพฤติดี
เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือของเจ้าบ้านส่วนใหญ่ในแฟลตหรือตึกแถว
๔.๑๐ “เจ้าบ้าน” หมายความว่า ข้าราชการที่กองทัพอากาศมีคาสั่งบรรจุให้เข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศและต้องเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยนั้นเป็นประจา
๔.๑๑ “ครอบครั ว ” หมายความว่ า สามี ห รื อ ภรรยา บุ ต ร บิ ด าและมารดาของ
ทั้งฝ่ายสามีและภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าบ้าน
๔.๑๒ “ผู้อาศัย” หมายความว่า ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นประจา
แต่มิได้เป็นครอบครัวของเจ้าบ้าน
๔.๑๓ “ผู้พักอาศัย” หมายความว่า บุคคลทุกคนที่อยู่ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
๔.๑๔ “ผู้มาเยี่ยม” หมายความว่า ผู้ที่มาเยี่ยมผู้พักอาศัยเป็นครั้งคราว
๔.๑๕ “ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารประจาการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร สังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และรวมถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๔.๑๖ “ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง” หมายความว่า ข้าราชการที่ถูกบรรจุ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนป้องกันประเทศ หรือ เป็นเจ้าหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ รวมถึง
ข้าราชการทีส่ นับสนุนภารกิจกองทัพอากาศในภาวะปกติหรือภาวะไม่ปกติ
๔.๑๗ “บ้านประจาตาแหน่ง” หมายความว่า บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่กาหนดให้
เป็นที่พักอาศัยสาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิเข้าพักอาศัยได้
๔.๑๘ “คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ที่ได้รับ แต่งตั้งโดยผู้บั ญ ชาการทหารอากาศ เพื่อพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับบ้านพั กอาศัย กองทัพอากาศ
ณ ที่ตั้งดอนเมือง
๔.๑๙ “การมีสิทธิ...

-๓๔.๑๙ “การมีสิทธิเข้าพักอาศัย ” หมายความว่า ข้าราชการผู้ที่มีคาสั่งกองทัพอากาศ
ให้ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ รวมถึงผู้พักอาศัยและผู้ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามระเบียบนี้
๔.๒๐ “การหมดสิ ทธิพักอาศัย ” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้ ที่มีคาสั่ งกองทัพอากาศ
ให้หมดสิทธิการพักอาศัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ และให้ถือว่า
ผู้พักอาศัยหมดสิทธิการพักอาศัยด้วย กรณีผู้พักอาศัยคนหนึ่งคนใดซึ่งมิใช่เจ้าบ้านเป็นผู้หมดสิทธิการพักอาศัย
ให้ถือว่าเป็นการหมดสิทธิการพักอาศัยเฉพาะบุคคลผู้นั้น
ข้อ ๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการนอกที่ตั้งดอนเมือง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งตามข้อ ๔.๒ ถึงข้อ ๔.๘
และข้อ ๔.๑๘ ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้ครอบคลุมหน่วยแยกและหน่วยสมทบด้วย
ข้อ ๖ ให้เจ้ากรมกาลังพลทหารอากาศ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๗ กองทัพอากาศมีนโยบายในการจัดอาคารสถานที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของทางราชการ
เพื่อใช้เป็ นบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศของข้าราชการที่มีความจาเป็น และเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยเท่านั้น
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๗.๑ เพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่ข้าราชการ สาหรับ การพักอาศัยและอานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงการดารงชีวิตประจาวัน
๗.๒ เพื่ อ บรรเทาความเดื อดร้ อ นด้ านที่ พั ก อาศั ยให้ แ ก่ ข้ าราชการและผู้ พั ก อาศั ย
โดยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เหมาะสมและปลอดภัย
๗.๓ เพื่ อ ให้ ก ารปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา การก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ข องผู้ พั ก อาศั ย
และผู้มาเยี่ยม ตลอดจนการดูแลรักษาอาคารสถานที่ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หมวด ๒
อานาจหน้าที่และการปกครอง
ข้อ ๘ คณะกรรมการบ้ านพักอาศัยกองทัพอากาศ ประกอบด้วย รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็ น ประธานกรรมการ ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ (สายงานยุท ธบริก าร) เป็น รองประธานกรรมการ
และ ผู้ อ านวยการส านั ก การปกครองและพั ฒ นาก าลั งพล กรมก าลั งพลทหารอากาศ เป็ น กรรมการและ
เลขานุ ก าร พร้ อมทั้ งคณะกรรมการอี กจ านวนหนึ่ ง ซึ่ งมี อ านาจและหน้ าที่ ตามผนวก ๑ ท้ ายระเบี ยบนี้ และ
ให้รายงานผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อ ๙ ผู้ ป กครองการพั ก อาศั ย ส าหรั บ การพั ก อาศั ย ณ ที่ ตั้ ง ดอนเมื อ ง ให้ ขึ้ น ตรงต่ อ
ผู้บั ญ ชาการทหารอากาศ ส าหรับ ส่ วนราชการนอกที่ตั้งดอนเมือง ให้ ขึ้นตรงต่อหั ว หน้าส่ว นราชการนั้น ๆ
มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
๙.๑ ควบคุ ม ดู แ ล แนะน า ตั ก เตื อ น หรื อ พิ จ ารณาการมี สิ ท ธิ เข้ า พั ก อาศั ย และ
การหมดสิทธิการพักอาศัยของผู้พักอาศัย ให้ถูกต้องตามระเบียบนี้
๙.๒ แต่งตั้ง…

-๔๙.๒ แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้าบ้านหรือผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน ตามความเหมาะสม
๙.๓ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
๙.๔ รายงานความผิดของเจ้าบ้านไปยังหน่วยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย
การพิจารณาบาเหน็จความชอบประจาปี การดาเนินการทางด้านการปกครองบังคับบัญชา การดาเนินการ
ส่งพนั กงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการดาเนินการ เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย
หากความผิดนั้นเป็นคดีอาญา ให้รายงานคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เพื่อพิจารณาดาเนินการ
หมดสิทธิการพักอาศัย หรือพิจารณาให้รับโทษอื่นต่อไป
๙.๕ ให้ ค วามร่วมมือกับพนักงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาล
ตามกฎหมายในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
๙.๖ รายงานให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
เมื่อมีทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับการพักอาศัย สูญหาย เสียหาย ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน
และตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน
๙.๗ สั่งการให้ ผู้ พั กอาศัยที่ถูกกล่ าวหาว่ากระทาความผิ ดอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยมีหลักฐานการกระทาผิดอย่างชัดแจ้งและยอมรับความผิดนั้นแล้ว
ออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศไว้ก่อน และดาเนินการให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๙.๘ แต่ งตั้ งคณะกรรมการขนย้ ายทรัพ ย์ สิ น ผู้ พั ก อาศั ย หากผู้ พั ก อาศั ย หมดสิ ท ธิ
การพักอาศัยแต่ไม่ดาเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ รวมทั้งจัดการให้ผู้พักอาศัยออกจาก
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
๙.๙ พิจารณาดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพักอาศัยตามความเหมาะสม
เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๑๐ รองผู้ปกครองการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอานาจและหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัยในกิจการเกี่ยวกับการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้ปกครองการพั กอาศัย และท าการแทนเมื่อผู้ ปกครองการพัก อาศัยไม่ส ามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ รวมถึ ง
พิจารณาอนุญาตให้เจ้าบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวตามข้อ ๓๐.๒
ข้อ ๑๑ ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอานาจและหน้าที่
ดังนี้
๑๑.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัยในกิจการเกี่ยวกับการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองการพักอาศัย และทาการแทนเมื่อผู้ปกครองการพักอาศัย
หรือรองผู้ปกครองการพักอาศัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๑.๒ พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัวและผู้อาศัยเข้าพักอาศัยตามข้อ ๓๐.๓
๑๑.๓ พิจารณาอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยชั่วคราวตามข้อ ๓๐.๔
๑๑.๔ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเจ้าบ้าน (ยกเว้นบ้านเดี่ยว
ที่ใช้อักษรย่อ พ.และ น.) ซึ่งได้รับการตรวจสอบยืนยันจากกรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นที่เรียบร้อย
๑๑.๕ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งโทรศัพท์ของเจ้าบ้านจากหน่วยงานภายนอก
๑๑.๖ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเหล็กดัดหรือมุ้งลวดของเจ้าบ้าน
๑๑.๗ พิจารณา…

-๕๑๑.๗ พิจารณาช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย
และการบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ถนน เป็นต้น เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้พักอาศัย
๑๑.๘ ควบคุมการพักอาศัยให้เป็นตามหลักสุขาภิบาล
๑๑.๙ เสนอแนะต่อผู้ปกครองการพั กอาศัย เพื่อพิจารณาการหมดสิ ทธิ การพั กอาศัย
กรณีผู้พักอาศัยละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้
๑๑.๑๐ ควบคุมและกากับดูแลอย่างใกล้ชิดในการดาเนินการตรวจค้นบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการมีความสงสัยตามสมควรแก่กรณี หรือสืบทราบว่าผู้พักอาศัย
มีการกระทาผิดในลักษณะของความผิดทางอาญา โดยคณะกรรมการตรวจค้นบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ประกอบด้วย นายทหารเวรอานวยการกองทัพ อากาศ หรือผู้ ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
นายทหารเวรศูน ย์ รั กษาการณ์ ป ระจ าส่ ว นราชการต้ น สั งกั ดของเจ้าบ้ านผู้ ถูกตรวจค้ น และนายทหารเวร
ส่วนสารวัตรทหารอากาศ ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
ข้อ ๑๒ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอานาจและหน้าที่
ดังนี้
๑๒.๑ ช่วยเหลือผู้ ปกครองการพักอาศัย รองผู้ปกครองการพักอาศัย หรือผู้ช่วย
ผู้ปกครองการพักอาศัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒.๒ ควบคุมทะเบียนผู้พักอาศัยตามผนวก ๒ ท้ายระเบียบนี้ จัดทาทะเบียนพัสดุ
ประจาบ้านตามที่กรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นผู้กาหนดและซองเก็บเอกสารประจาบ้าน โดยจัดทาเป็น ๒ ชุด
เพื่อเก็บไว้ที่
๑๒.๒.๑ แผนกควบคุ มการพั กอาศั ย กองควบคุ มและรั กษาความปลอดภั ย
สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๑๒.๒.๒ เจ้าบ้าน
๑๒.๓ ตรวจสอบพั สดุ ประจ าบ้ านร่ ว มกั บ เจ้ าบ้ า นใหม่ แล้ ว ลงชื่ อ รั บ รองร่ว มกั บ
เจ้าบ้านใหม่ในทะเบียนพัสดุประจาบ้าน
๑๒.๔ ตรวจสอบพัสดุประจาบ้านให้ถูกต้องและรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัย
ทราบทุก ๑ ปี ภายในเดือนมกราคมของทุกปี หากปรากฏว่ามีของเสี ยหาย อันสื บเนื่องมาจากผู้ พักอาศัย
เป็นต้นเหตุ ให้ผู้พักอาศัยดาเนินการซ่อมแซม หรือนามาเปลี่ยนทดแทนให้คงสภาพเดิม หรือชดใช้เงินตามราคา
ที่ทางราชการกาหนด โดยสามารถเข้าตรวจสารวจได้ขณะยังมีผู้พักอาศัย
๑๒.๕ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ว่าง
๑๒.๖ กากับดูแลและกวดขันผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงกรณีผู้พักอาศัย
ปฏิบัติผิดระเบียบที่ทางราชการกาหนด โดยไม่ใช่การกระทาความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการดังนี้
๑๒.๖.๑ แจ้งเตือนเจ้าบ้านเป็ นลายลักษณ์ อักษรหรือปิดประกาศไว้ห น้า
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศของเจ้าบ้าน
๑๒.๖.๒ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๑๒.๖.๑ แล้ว ไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม
ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดของเจ้าบ้าน เพื่อดาเนินการว่ากล่าวตักเตือน
๑๒.๖.๓ หากแจ้ งเตื อนตามข้ อ ๑๒.๖.๒ แล้ ว ไม่ เชื่ อฟั งหรือไม่ ปฏิ บั ติ ตาม
ให้รายงานผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๑๓ ผู้ช่วย...

-๖ข้อ ๑๓ ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า ควบคุ ม การพั ก อาศั ย ให้ ขึ้ น ตรงต่ อ หั ว หน้ า ควบคุ ม การพั ก อาศั ย
มีอานาจและหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ หัวหน้าสารวัตรเขต ให้ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย มีอานาจและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ช่วยเหลือหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔.๒ ตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ หากพบเห็นผู้ปฏิบัติ
ผิดระเบียบหรือมีบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศว่าง ต้องรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบโดยด่วน
๑๔.๓ ตรวจตรา ดูแล ผู้พักอาศัยให้ได้รับความสะดวกและใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด
๑๔.๔ ตรวจตรา ดูแล เกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลและสิ่ งแวดล้ อมร่วมกับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
๑๔.๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการสร้าง ปรับปรุง
ต่อเติม แก้ไขบ้านพักอาศัย หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี เป็นต้น ตามที่ได้
ขออนุญาตไว้แล้ว ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด แล้วรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
เพื่อลงหลักฐานในทะเบียนพัสดุประจาบ้าน
ข้อ ๑๕ สารวัตรเขต ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าสารวัตรเขต มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
๑๕.๑ ตรวจตราการพักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕.๒ ตรวจสอบผู้ พั ก อาศั ย ให้ ถู ก ต้ อ งตรงกั บ ทะเบี ย นผู้ พั ก อาศั ย ตามผนวก ๒
ท้ายระเบียบนี้ หากปรากฏว่าไม่ตรงกัน เจ้าบ้านไม่พักอาศัยจริง หรือไม่มีผู้พักอาศัย ต้องรายงานให้หัวหน้า
สารวัตรเขตทราบโดยด่วน
๑๕.๓ ตรวจตราบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ยังไม่ได้บรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัย
เป็นประจา เพื่อป้องกันการโจรกรรม การมั่วสุม และความชารุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพบเหตุผิดปกติ
ต้องรายงานให้หัวหน้าสารวัตรเขตทราบโดยด่วน
๑๕.๔ รายงานเมื่อมีทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ
สูญหาย เสียหาย เพื่อให้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติ
เมื่ อ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ เงิ น ราชการหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการอั น เนื่ อ งมาจากการกระท าละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่
๑๕.๕ รายงานสถานภาพการพั ก อาศั ย ทุ ก ๓ เดื อ น (ในรอบเดื อ น มกราคม
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม)
ข้อ ๑๖ หัวหน้าบ้าน ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
๑๖.๑ ควบคุ ม การพั ก อาศัย แนะน า และตั ก เตื อ นผู้ พั ก อาศั ย ในเขตรับ ผิ ด ชอบ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบนี้
๑๖.๒ ตรวจตราการใช้สาธารณูปโภค ให้ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกและประหยัด
๑๖.๓ ให้ความร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาล
ในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ การพั ก อาศั ย เมื่ อ ได้ รับ การร้อ งขอ แต่ ทั้ งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองการพักอาศัยแล้วเท่านั้น
๑๖.๔ รายงาน...

-๗๑๖.๔ รายงานเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ห รื อ พฤติ ก ารณ์ อั น เป็ น ภั ย ต่ อ ทางราชการ
ให้สารวัตรเขตทราบ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยให้รีบรายงานลับถึงผู้ปกครองการพักอาศัยโดยตรง
ข้อ ๑๗ ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน มีอานาจและหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย
และทาการแทนหัวหน้าบ้านเมื่อหัวหน้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีหัวหน้าบ้าน
ข้อ ๑๘ เจ้ าบ้ าน ส าหรับบ้านเดี่ยว ให้ เจ้าบ้านขึ้นตรงต่อผู้ ปกครองการพักอาศัย ส าหรับ
แฟลตและตึกแถว ให้เจ้าบ้านขึ้นตรงต่อหัวหน้าบ้าน มีหน้าที่ดังนี้
๑๘.๑ ดูแลรับผิดชอบผู้พักอาศัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้และปฏิบัติตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๘.๒ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบบ้ านพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศและพั ส ดุ ป ระจ าบ้ า นให้ อ ยู่
ในสภาพเรียบร้อย และมีจานวนถูกต้องครบถ้วน หากพัสดุประจาบ้านเกิดชารุดหรือสูญหาย ต้องจัดหาสิ่งของ
ที่มีลักษณะคุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่ามาทดแทนด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่การชารุดหรือสูญหาย
นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือหมดอายุการใช้งาน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
๑๘.๓ ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดและจัดบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ รวมทั้ง
บริเวณโดยรอบ ให้น่าอยู่อาศัย เหมาะสม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๑๘.๔ ปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัติการทะเบียนราษฎร เมื่อมีคนเกิด คนเสี ยชีวิต
หรือคนย้ายที่อยู่ หากผู้พักอาศัยเสียชีวิต ต้องรายงานให้สารวัตรเขตทราบโดยด่วน
๑๘.๕ เมื่อผู้อยู่ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นโรคที่เป็นภัยต่อสังคมหรือสังคม
รังเกีย จ เช่น โรคเรื้ อน วัณ โรคระยะแพร่เชื้อ โรค ต้องรายงานให้ ส ารวัตรเขตทราบโดยด่ วน เพื่ อประสาน
กรมแพทย์ทหารอากาศดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑๘.๖ รับ ผิ ดชอบโทรศัพ ท์และเครื่องดับเพลิ งซึ่งทางราชการจัดไว้เป็ นส่ วนรวม
ในแฟลตและตึกแถว หากมีสภาพช ารุด หรือเสี ยหาย เจ้าบ้านทุก คนในแฟลตหรือตึกแถวนั้น จะต้องชดใช้
ค่าเสียหาย ยกเว้นความเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน
๑๘.๗ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและควบคุมดูแลผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
โดยเคร่งครัด
๑๘.๘ ผู้ พั กอาศั ยที่ มี การเปลี่ ยนแปลงชื่ อหรื อนามสกุ ล ให้ เจ้ าบ้ านแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ทราบภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบคาสั่ง
๑๘.๙ เจ้ า บ้ า น และสามี ห รื อ ภรรยาที่ เป็ น ข้ า ราชการในสั ง กั ด กองทั พ อากาศ
ณ ที่ตั้งดอนเมือง ต้องแจ้งย้ายเข้าสาเนาทะเบียนบ้านของทางราชการ (ยกเว้นบ้านประจาตาแหน่ง)
๑๘.๑๐ บริ จ าคเงิ น รายได้ ต ามอั ต ราค่ า บ ารุ ง ที่ ก องทั พ อากาศก าหนด รวมถึ ง
เงินประกั นบ้ านพั กอาศัยกองทั พอากาศและระบุ ความยินยอมให้ ส่ วนราชการต้ นสั งกัดหั กเงินรายได้รายเดือน
เป็นประจาทุกเดือนส่งให้กรมการเงินทหารอากาศ เมื่อเจ้าบ้านได้บริจาคเงินรายได้แล้ว แต่เจ้าบ้านไม่เข้าพักอาศัย
ด้วยเหตุผลอันไม่สมควร จะไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างว่าเป็นสิทธิของเจ้าบ้านที่จะไม่พักอาศัย สาหรับเจ้าบ้าน
ที่ถูกสั่งให้พักราชการให้ตดิ ต่อชาระเงินกับกรมการเงินทหารอากาศ
๑๘.๑๑ รายงานให้หัวหน้าควบคุมการพักอาศัยเมื่อต้องไปราชการต่างประเทศหรือ
ต่างจังหวัด มีระยะเวลามากกว่า ๓ เดือนขึ้นไป โดยไม่มีครอบครัวพักอาศัยอยู่
๑๘.๑๒ จัดทา...

-๘๑๘.๑๒ จัดทาป้ายชื่อเจ้าบ้าน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการกาหนด เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงชั้นยศ ชื่อหรือนามสกุล ให้ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบคาสั่ง
หากตรวจพบเกิน ๓ ครั้ง แล้วยังไม่ดาเนินการ ถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้
๑๘.๑๓ ปฏิบัติตามระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๙ ผู้พักอาศัย มีหน้าที่ดังนี้
๑๙.๑ ศึกษาระเบียบและประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
ในกรณีมีการกระทาที่ฝ่าฝืนและถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบจะถือเป็นข้ออ้าง
ว่าไม่ทราบระเบียบนี้มิได้
๑๙.๒ ใช้สาธารณูปโภคด้วยความประหยัด ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าและน้าประปาจะต้องใช้
เฉพาะผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศของตนเองเท่านั้น ห้ามบุคคลอื่นมาร่วมใช้ภายนอกบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศของตนเองโดยเด็ดขาด
๑๙.๓ สอดส่องดูแลมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้าประปา หรือโทรศัพท์ รวมถึงอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าชารุด ให้แจ้งเจ้าบ้านเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย
๑๙.๔ ให้ความคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะ ต้องไม่ปล่อยปละ
ละเลยให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติอันไม่สมควร ซึ่งอาจจะเป็นภัยหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
แก่ผู้อื่น
๑๙.๕ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านตามสมควร หรือประสานให้หัวหน้าบ้านทราบ
๑๙.๖ ต้ อ งท าความรู้ จั กผู้ บั งคั บบั ญชาในสายการบั งคั บบั ญชาตามหน้ าที่ ราชการ
ของเจ้ าบ้ าน ตลอดจนนายทหารชั้น ผู้ ใหญ่ ของกองทัพ อากาศ และต้องไม่ ล ะเลยต่ อการแสดงความเคารพ
ในโอกาสที่พบเห็น
๑๙.๗ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและการอยู่ร่วมกันในบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ
มีความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลต่อกัน และพึงปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความมีน้าใจและไมตรี
๑๙.๘ เมื่อทราบเรื่องราว พฤติการณ์ หรือความลับ อันจะเป็นภัยแก่ทางราชการ
ต้องแจ้งเจ้าบ้านเพื่อรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัยหรือหัวหน้าบ้านทราบทันที
๑๙.๙ ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่กองทัพอากาศกาหนด
๑๙.๑๐ ให้ความร่วมมือกับกองทัพอากาศเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๒๐ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวด ๓
หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยและผู้อาศัย
ข้อ ๒๑ การพิ จ ารณาบรรจุ ข้ า ราชการผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า พั ก อาศั ย และผู้ อ าศั ย ให้ เข้ า พั ก อาศั ย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๒๑.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ (ยกเว้นบ้าน
ประจาตาแหน่ง) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒๑.๑.๑ เป็นข้าราชการ...

-๙๒๑.๑.๑ เป็นข้าราชการตามข้อ ๔.๑๕ กรณีสมรสแล้วต้องได้รับความยินยอม
จากสามีหรือภรรยา
๒๑.๑.๒ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิเบิ ก ค่ าเช่ าบ้ าน ไม่ ว่าข้ าราชการผู้ นั้ น ก าลั งใช้ สิ ท ธิ
เบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ก็ตาม ยกเว้นข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
๒๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้ขอใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยต้นสังกัด ณ ที่ตั้งดอนเมือง รวมถึงคู่สมรส
๒๑.๑.๔ เป็ น ผู้ ไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ มี สิ ท ธิ ใ นบ้ า นหรื อ อาคารแห่ ง อื่ น ใด
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตรจากสถานที่ปฏิบั ติงาน กรณีสมรสแล้ว สามีหรือภรรยาต้องไม่ได้รับการจัดสรร
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศอยู่ก่อนแล้ว
๒๑.๑.๕ ไม่เป็ นผู้อยู่ระหว่างถูกตัดสิ ทธิการขอพั กอาศัยในบ้านพั กอาศัย
กองทัพอากาศ
๒๑.๑.๖ มีอายุราชการเหลือมากกว่า ๕ ปี (ใช้ประกอบการพิจารณาเฉพาะ
ข้อ ๒๑.๒.๖ เท่านั้น และยกเว้นผู้ขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ พ.และ น.)
๒๑.๒ ข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้พิจารณาบรรจุ
ตามลาดับ ดังนี้
๒๑.๒.๑ เป็ นผู้ ไร้ที่ พั กอาศั ยหรือที่ พึ่ งพิ ง อัน เนื่ องมาจากที่ พั กอาศั ยเดิ ม
ประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัยอื่น ๆ หากมิได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศแล้ว จะได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้
๒๑.๒.๒ เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดิน
ที่ ป ลู ก บ้ า นโดยอานาจของกฎหมาย ด้ ว ยสาเหตุ ที่ มิใช่ เกิ ดจากข้ าราชการ ทั้ งนี้ ต้อ งมีห ลั กฐานข้ อเท็ จจริง
ประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้ หรือเป็นข้าราชการที่เคยมีบ้านประจาตาแหน่งแต่หมดสิทธิการพักอาศัย
หรือเป็นข้าราชการที่ย้ายจากส่วนราชการอื่นซึ่งส่วนราชการเดิมให้ย้ายออกจากที่พักอาศัย หรือเป็นข้าราชการ
ที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่พักอาศัยจากการดาเนินการของกองทัพอากาศ
๒๑.๒.๓ เป็นข้าราชการที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี
หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระทาความผิดหรือลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้
๒๑.๒.๔ เป็นข้าราชการที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
มารับราชการ ณ หน่วยที่ตั้งดอนเมือง โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ต้องยื่นแบบรายงานขอเข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงาน
๒๑.๒.๕ เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติห น้าที่ราชการสาคัญ ได้แก่ ผู้ ถวายงาน
ให้แด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบินเดโชชัย
๒๑.๒.๖ ข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่
กาหนดไว้ในข้อ ๒๑.๒.๑ ถึงข้อ ๒๑.๒.๕
๒๑.๓ ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ นอกจากเจ้าบ้านแล้ว มีดังนี้
๒๑.๓.๑ ครอบครัว
๒๑.๓.๒ ผู้อาศัย
๒๑.๓.๓ ผู้มาเยี่ยม
๒๑.๔ ข้าราชการ...

- ๑๐ ๒๑.๔ ข้าราชการที่สามีหรือภรรยารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
ให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศด้วยกัน
๒๑.๕ สิทธิในการขอเข้าพักอาศัยในประเภทบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ มีดังนี้
๒๑.๕.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่มชี ั้นยศนายพลอากาศ กาหนดให้เข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ พ.
๒๑.๕.๒ นายทหารสั ญ ญาบั ตรที่ มี ยศนาวาอากาศเอก (รั บเงิ นเดื อนอั ตรา
นาวาอากาศเอกพิเศษ) กาหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ น.
๒๑.๕.๓ ข้ าราชการชั้ นสั ญ ญาบั ต รที่ มี ย ศตั้ ง แต่ น าวาอากาศเอกลงมา
กาหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ ร.หรือ ฟส.
๒๑.๕.๔ ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (รวมถึงนายทหารประทวนที่ทาหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตร) กาหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ ป.หรือ ฟป.
ข้อ ๒๒ การพิจารณาให้ข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนตามข้อ ๒๑.๒.๖ เข้าพักอาศัย
ในบ้ านพักอาศัย กองทัพอากาศ ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศใช้ห ลักเกณฑ์การให้ คะแนน
ตามผนวก ๔ ท้ายระเบียบนี้ โดยจัดสรรเป็นภาพรวมของกองทัพอากาศ และเป็นไปตามลาดับความจาเป็นและ
เดือดร้อนตามที่ ห น่ วยขึ้น ตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง เสนอมาเท่านั้น หากเอกสารหรือหลั กฐาน
ไม่เป็ น ไปตามที่ ระเบี ยบนี้ กาหนดไว้ ให้ ถือว่ารายงานขอเข้าพั กอาศัย ของข้าราชการผู้นั้น เป็นอันถูกยกเลิ ก
กรณี ก ารจั ด ล าดั บ ความจ าเป็ น และเดื อ ดร้ อ นไม่ เป็ น ไปตามล าดั บ คะแนนหรือ หลั ก เกณฑ์ ต ามระเบี ย บนี้
ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือ ผู้แทนที่มีตาแหน่งรองหัวหน้าหน่วย หรือเสนาธิการของหน่วยขึ้นไป
ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ข้อ ๒๓ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๒๒ แล้วพบว่ามีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเรียงลาดับ ดังนี้
๒๓.๑ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
๒๓.๒ ผู้มีอายุราชการมากกว่า
๒๓.๓ ผู้มีขั้นเงินเดือนน้อยกว่า
หมวด ๔
การขอบ้านพักอาศัย การขอเปลี่ยน หรือการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ข้อ ๒๔ การขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศประเภทครอบครัว ให้พิจารณาดังนี้
๒๔.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศประเภทครอบครัวต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๒๔.๑.๑ เป็นผู้ที่สมรสแล้ว โดยถูกต้องตามกฎหมาย
๒๔.๑.๒ ข้าราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่มีชั้นยศนาวาอากาศเอก
(อั ตราเงิ น เดื อนนาวาอากาศเอกพิ เศษ) หรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไป ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ด้ า นที่ พั ก อาศั ย และเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๒๑.๑
๒๔.๑.๓ เป็ น ม่ าย โดยมี บุ ต รอยู่ในความอุ ป การะตามกฎหมาย ส าหรับ
คู่สมรสที่หย่าร้างซึ่งเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่ายและมีบุตรอยู่ในความอุปการะ ๑ คน ให้พิจารณาบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น
๒๔.๑.๔ เป็นผู้ใช้...

- ๑๑ ๒๔.๑.๔ เป็นผู้ใช้สิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามข้อ ๒๑.๒.๓ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒๑.๕ และเมื่อได้รับการบรรจุให้เข้าพักอาศัยแล้วจะต้องอุปการะเลี้ยงดู บิดา
มารดา สามีหรือภรรยาจริง หากภายหลั งตรวจพบว่าไม่มี การอุปการะบุ คคลดั งกล่าว หรือผู้ อยู่ ในความอุปการะ
ไม่ พั ก อาศั ย ด้ ว ยจริ ง ให้ ค ณะกรรมการบ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศ พิ จ ารณาให้ ห มดสิ ท ธิ ก ารพั ก อาศั ย
และส่งคืนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
๒๔.๒ ข้าราชการตามข้อ ๒๔.๑.๑ และข้อ ๒๔.๑.๓ ต้องมีบันทึกข้อมูลสามีหรือภรรยา
รวมถึงบุตรที่อยู่ในอุปการะในประวัติรับราชการ
๒๔.๓ ข้าราชการที่เป็นโสด จะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศประเภท
ครอบครั ว หากข้ า ราชการที่ เป็ น โสดได้ รั บ การจั ด สรรบ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศประเภทครอบครั ว
ก่ อ นวั น ประกาศใช้ ร ะเบี ย บนี้ ให้ ข้ า ราชการผู้ นั้ น แสดงทะเบี ย นสมรสเพิ่ ม เติ ม ถ้ า ไม่ มี ท ะเบี ย นสมรส
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศพิจารณาย้ายไปพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลต
ประเภทโสดหรือออกคาสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๒๔.๔ ข้าราชการตามข้อ ๒๔.๑.๑ เมื่อได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศแล้ว
ต่อมาได้หย่าร้างและไม่มบี ุตรในอุปการะ ให้พิจารณาย้ายไปบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลตประเภทโสด
ข้อ ๒๕ ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลตประเภทโสด จะเป็นผู้ที่
สมรสแล้วหรือยังมิได้สมรสก็ได้
ข้อ ๒๖ ข้าราชการที่ ประสงค์จะขอบ้ านพั กอาศั ยกองทั พ อากาศให้ ท ารายงานตามผนวก ๕
ท้ายระเบียบนี้ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
๒๖.๑ ข้ า ราชการที่ ร ายงานขอบ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศ หากกรอกข้ อ มู ล
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง มีเจตนาให้ได้มาซึ่งสิทธิในการพักอาศัย จะถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ข้อบั งคับ ระเบี ย บ คาสั่งของทางราชการ หรือคาสั่งของผู้ บังคับบัญ ชา หากข้าราชการผู้นั้นได้รับ
การบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศไปแล้ว ให้มีคาสั่งย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศนั้น
ทันทีที่ตรวจพบ พร้อมดาเนินการตามข้อ ๙.๔ และจะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศอีก ๕ ปี
๒๖.๒ กรณีข้าราชการที่เคยเป็นเจ้าบ้านและหมดสิทธิในการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๖,
๓๒.๗, ๓๒.๑๒ และข้อ ๓๒.๑๓ ให้พิจารณาดังนี้
๒๖.๒.๑ เจ้ า บ้ า นเป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด จะไม่ ส ามารถขอบ้ านพั ก อาศั ย
กองทัพอากาศใหม่ได้อีก
๒๖.๒.๒ ผู้ พั กอาศั ยที่ ไม่ ใช่ เจ้ าบ้ านกระท าความผิดและเป็ นเหตุ ให้ เจ้าบ้ าน
หมดสิทธิการพักอาศัย เจ้าบ้านผู้นั้น จะไม่สิทธิขอบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศอีก ๕ ปี เมื่อครบกาหนดแล้ว
ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ และผู้ที่กระทาความผิดในครั้งนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าพักอาศัย
โดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าผู้กระทาความผิดดังกล่าวได้พักอาศัยร่วมกับเจ้าบ้าน ถือว่าเจ้าบ้านมีเจตนาฝ่าฝืน
ระเบียบ ซึ่งจะพิจารณาให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และไม่สามารถขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ใหม่ได้อีก
ข้อ ๒๗ ข้าราชการชั้น ยศใดอาจจะได้รับการพิจารณาบรรจุ เข้าพั กอาศัยในบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการชั้นยศสูงกว่าหรือต่ากว่าได้แล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ...

- ๑๒ ของคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ทั้งนี้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรจะไม่สามารถบรรจุเข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศของข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ข้อ ๒๘ การเปลี่ ย นบ้ านพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศ ให้ ด าเนิ น การภายหลั ง จากการจั ด สรร
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้กบั ข้าราชการที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนตามข้อ ๒๑.๒ แล้วเสร็จ หรือตามที่
คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเห็นสมควรให้ดาเนินการ โดยให้เจ้าบ้านที่ประสงค์จะขอเปลี่ยน
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ทารายงานขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วยนั้น ๆ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
เสนอต่อคณะกรรมการบ้ านพักอาศัย กองทัพ อากาศ โดยพิจารณาเป็ นภาพรวมของกองทัพ อากาศ และมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๒๘.๑ เจ้ า บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การเลื่ อ นยศสู ง ขึ้ น และมี ค วามประสงค์ เข้ า พั ก อาศั ย
ในบ้ านพักอาศั ยกองทัพอากาศที่มีอักษร น.และ พ.โดยเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๒๑.๕.๑
และข้อ ๒๑.๕.๒ หากมีบ้านประจาตาแหน่งต้องย้ายเข้าบ้านประจาตาแหน่ง
๒๘.๒ เจ้าบ้านที่เป็นนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ยกเว้นผู้ที่ดารงตาแหน่งนายทหารชานาญงาน หรือนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็น นายทหาร
สัญญาบัตรก่อนเกษียณอายุราชการ
๒๘.๓ เจ้าบ้านที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศประเภท
โสด ต่อมาได้สมรสถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นประเภทครอบครัว
ให้ใช้เอกสารตามผนวก ๔ ประกอบผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้ และเรียงลาดับตามข้อ ๒๒
๒๘.๔ เจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศมีสภาพชารุดทรุดโทรม
หากพั ก อาศั ย ต่อ ไปจะเกิ ด อัน ตรายแก่ผู้ พั ก อาศั ย โดยมิ ใช่ เหตุ จากการกระท าของผู้ พั ก อาศั ย พร้อ มแนบ
หลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
จัดสรรให้ข้าราชการแล้ว ถือว่ามีสภาพพร้อมให้เข้าพักอาศัย จะอ้างว่าชารุดแล้วเป็นเหตุให้ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศไม่ได้
๒๘.๕ เจ้ าบ้ านที่ มี ผู้ พั กอาศัย ป่ว ยหรือต้ องพบแพทย์ ในท้ อ งที่ เป็ นประจา ซึ่ง จะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าบ้านผู้นั้น โดยผู้พักอาศัยดังกล่าวจะต้องมีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้าน
ของทางราชการ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
๒๘.๖ เจ้าบ้านที่มีความจาเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ โดยที่ไม่ใช่เหตุของระยะทาง
จากที่พักอาศัยไกลจากสถานที่ทางาน บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศมีสภาพคับแคบ มีผู้พักอาศัยอยู่จานวนมาก
หรือไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน พร้อมให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๙ เจ้ าบ้ านที่มีค วามประสงค์ขอสั บ เปลี่ ยนบ้ านพั กอาศั ยกองทั พอากาศ ให้ เจ้าบ้าน
ทั้ง ๒ ฝ่าย ทารายงานขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วยนั้น ๆ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น พร้อมหลักฐาน
ของเจ้าบ้ านที่เห็ นว่าจาเป็นและเชื่อถือได้ เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาดังนี้
๒๙.๑ เจ้าบ้าน…

- ๑๓ ๒๙.๑ เจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ พ.หรือ น.
และมีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศใช้อักษรย่อ พ.หรือ น.ระหว่างกัน ให้พิจารณา
เป็นไปตามข้อ ๒๑.๕ ประกอบข้อ ๒๗
๒๙.๒ เจ้ าบ้ านที่ นอกเหนือจากข้อ ๒๙.๑ และเป็ นนายทหารสั ญ ญาบัตรที่มี ยศ
นาวาอากาศเอก (รั บ เงิน เดื อ นอั ต รานาวาอากาศเอกพิ เศษ) มี ค วามประสงค์ ข อสั บ เปลี่ ย นบ้ านพั ก อาศั ย
กองทัพอากาศกับเจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ พ.หรือ น.ให้พิจารณาเป็นไป
ตามข้อ ๒๑.๕ ประกอบข้อ ๒๗
๒๙.๓ เจ้ า บ้ านที่ นอกเหนื อจากข้ อ ๒๙.๑ และข้ อ ๒๙.๒ จะต้ อ งพั กอาศั ย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศปัจจุบัน มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศ ซึ่งมีสิทธิในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศในระดับเดียวกัน และเป็นไปตามข้อ ๒๑.๕ โดยผู้ที่ขอ
สับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศต้องเหลือเวลาราชการก่อนครบกาหนดเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า
๕ ปี และต้องไม่ใช่ผู้ที่จะลาออก
หมวด ๕
การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ข้อ ๓๐ การเข้าพักอาศัย
๓๐.๑ ข้าราชการที่ได้รับคาสั่งกองทัพอากาศให้บรรจุเข้าพักอาศัย เปลี่ยน สับเปลี่ยน
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ก่อนเข้าพักอาศัยจะต้องดาเนินการติดต่อขอทราบรายละเอียดการดาเนินการ
ที่แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ภายใน ๑๕ วัน เพื่ อออกหลั ก ฐาน รับ รองแจ้งการเข้าพัก อาศัย หรือออกจากบ้ านพักอาศัย กองทั พอากาศ
ตามผนวก ๘ ท้ ายระเบี ย บนี้ แล้ ว น าไปย้ ายเข้ าในเขตท้ องที่ ต่ อไป พร้อมทั้ งท าข้อ ตกลงการเข้ าพั ก อาศั ย
ในบ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศตามผนวก ๙ และผนวก ๒๒ ท้ า ยระเบี ย บนี้ แล้ ว จึ ง จะเข้ าพั ก อาศั ย ได้
หากไม่สามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มีความจาเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย
ให้พจิ ารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๓๐.๒ ในกรณี ที่ เจ้ าบ้ านไม่ สามารถด าเนิ นการตามข้ อ ๓๐.๑ ได้ แต่ มี ความจ าเป็ น
ต้อ งเข้าพั ก อาศั ย โดยเร่ งด่ว น เจ้ าบ้ านผู้ นั้ น ต้ องรายงานชี้ แจงความจาเป็ น ต่อ รองผู้ ป กครองการพั ก อาศั ย
เพื่อขออนุญาตเข้าพักอาศัยชั่วคราว โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๐ ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้จะพักอาศัยได้
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้งการย้ายเข้าพักอาศัยชั่วคราว หากไม่สามารถดาเนินการตามข้อ ๓๐.๑
ให้ถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้พิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๓๐.๓ เจ้าบ้าน ต้องรายงานครอบครัวและผู้อาศัยตามผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้ หรือ
ต้องการให้ ผู้ พั กอาศัย เพิ่ ม เติม จากที่ แจ้ งในผนวก ๕ เพื่ อขออนุญ าตให้ บุค คลที่ กล่ าวมาเข้าพั กอาศัย และ
เมื่อได้รับอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าพักอาศัยแล้ว จึงจะเข้าพักอาศัยได้ และให้ดาเนินการตามข้อ ๓๐.๕
๓๐.๔ กรณี ที่ เจ้ าบ้ านมี ผู้ ม าเยี่ย มและต้ องการให้ เข้าพั กอาศัย ชั่ว คราว เจ้าบ้ าน
ผู้ นั้ น ต้ อ งรายงานชี้ แจงความจ าเป็ น ต่ อ ผู้ ช่ ว ยผู้ ป กครองการพั ก อาศั ย โดยใช้ แ บบรายงานตามผนวก ๑๒
ท้ายระเบียบนี้ เพื่อขออนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยชั่วคราว และเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยชั่วคราวแล้ว
จึงจะเข้าพักอาศัยชั่วคราวได้ ทั้งนี้ผู้มาเยี่ยมจะพักอาศัยได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
การเข้าพัก…

- ๑๔ การเข้าพักอาศัยชั่วคราวสาหรับผู้มาเยี่ยม
๓๐.๕ เจ้าบ้านต้องแก้ไขสาเนาทะเบียนบ้านของตนให้ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา
โดยประสานกับแผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศ
ดอนเมือง
๓๐.๖ เจ้าบ้านจะต้องรับมอบทะเบียนพัสดุประจาบ้านและซองเก็บเอกสารประจาบ้าน
ก่อนเข้าพักอาศัย โดยประสานกับเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
หมวด ๖
ข้อห้ามสาหรับผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ข้อ ๓๑ ข้อห้ามสาหรับผู้พักอาศัย
๓๑.๑ ห้ ามใช้ บ้ านพั กอาศั ย กองทั พ อากาศเป็ นสถานที่ ชุ มนุ มทางการเมื อง หรื อ
จัดกิจกรรมอื่นใดในลักษณะที่ทาให้ผู้พักอาศัยมีทัศนคติหรือพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๓๑.๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัย กองทัพอากาศเป็นสถานที่ดาเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งหวัง
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและไม่กระทาการใดที่เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร
๓๑.๓ ห้ ามใช้บ้านพักอาศัย กองทัพอากาศเป็นสถานที่ยุยง ปลุ กปั่ น กล่ าวโจมตี
ให้ร้ายผู้บังคับบัญชาหรือรัฐบาล หรือกระทาการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู่ของผู้พักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ อันเนื่องมาจากความเห็นแตกต่างทางความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง
๓๑.๔ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจาก
การพักอาศัย เว้นแต่การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัย
๓๑.๕ ห้ามใช้บ้านพักอาศัย กองทัพอากาศเป็นสถานที่หลบซ่อนหรือแหล่งพักพิง
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมหรือประเทศชาติ
๓๑.๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่กระทาการในสิ่งที่ เกี่ยวข้อง
กั บ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ หรื อ ผิ ด กฎหมาย หรื อ ใช้ เป็ น สถานที่ ซุ ก ซ่ อ นสิ่ ง ผิ ด กฎหมาย หรื อ หลบซ่ อ นบุ ค คล
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้กองทัพอากาศเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเด็ดขาด
๓๑.๗ ห้ ามรั บบุ คคลอื่ นใดเข้ าพั กอาศั ยในบ้ านพั กอาศั ยกองทั พ อากาศก่ อนได้ รั บ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยโดยเด็ดขาด
๓๑.๘ ห้ า มให้ ผู้ อื่ น สวมสิ ท ธิ ก ารเป็ น เจ้ า บ้ า นเข้ า พั ก อาศั ย หรื อ ให้ บุ ค คลอื่ น
เข้าพักอาศัยแทนโดยเด็ดขาด
๓๑.๙ ห้ามใช้บ้านพักอาศัย กองทัพอากาศเป็นสถานที่จดทะเบียนหรือประกอบ
ธุรกิจการค้า หรือจัดตั้งเป็นสานักงานหรือองค์กรเพื่อประกอบการค้าในเชิงธุรกิจใด ๆ
๓๑.๑๐ ห้ามเจ้าบ้านยินยอมให้ บุ คคลอื่นเข้ามาดาเนินการประกอบการค้า ใด ๆ
ภายในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
๓๑.๑๑ ห้ามประกอบ…

- ๑๕ ๓๑.๑๑ ห้ามประกอบการค้าภายในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ซึ่งทางราชการ
มิได้จัดไว้เพื่อประกอบการค้า หรือเปิดแผงลอย
๓๑.๑๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทาการค้าสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด
๓๑.๑๓ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นที่ชุมนุมเสพสุราเครื่องดองของเมา
และทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่เพื่อนบ้าน
๓๑.๑๔ ห้ามกระทาตนเป็นหมอรักษาโรค โดยไม่มีใบประกอบวิช าชีพ เวชกรรม
หรือทาการรักษาโรคโดยวิธีการทางไสยศาสตร์ หรือใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ
รักษาโรค
๓๑.๑๕ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่พบปะทากิจกรรมของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อถือทางลัทธิเวทมนต์ไสยศาสตร์ ทานายโชคชะตา หรือผูกดวงสืบชะตา หรือกระทา
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ สาหรับแฟลตและตึกแถวห้ามตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ หรือศาลเจ้าที่
๓๑.๑๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศสาหรับให้เช่าพักอาศัย เพื่อรับเงินหรือ
ผลประโยชน์ ต อบแทนหรื อ ให้ บุ ค คลอื่ น เข้ าพั ก อาศั ย โดยมี พ ฤติ ก รรมที่ เชื่ อได้ ว่าการให้ พั ก อาศั ย ดั งกล่ า ว
เกี่ยวข้องกับการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยเด็ดขาด
๓๑.๑๗ ห้ามเจ้าบ้านปล่อยให้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศว่างและไม่เข้าพักอาศัย
โดยไม่มีเหตุอันควร
๓๑.๑๘ ห้ า มใช้ สิ ท ธิ พั ก อาศั ย ในบ้ านพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศเกิ น กว่า หนึ่ งแห่ ง
ยกเว้นผู้ที่มคี ุณสมบัติตามข้อ ๓๒.๔
๓๑.๑๙ ห้ ามครอบครั ว หรือ ผู้ ม าเยี่ ย มของเจ้ า บ้ า นที่ พั ก อาศั ย ในบ้ า นพั ก อาศั ย
กองทัพอากาศประเภทโสด พักอาศัยค้างคืน ห้ามเพศชายขึ้นแฟลตข้าราชการหญิง ประเภทโสด ห้ามเพศหญิง
ขึ้นแฟลตข้าราชการชายประเภทโสด โดยให้รอพบได้ ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้ในแต่ละอาคาร ยกเว้นเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
๓๑.๒๐ ห้ามกระทาการใด ๆ หรือใช้สิทธิตนเองเกินขอบเขต และเป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อน ราคาญ หรือเสียหายแก่เพื่อนบ้านหรือทางราชการ
๓๑.๒๑ ห้ า มเล่ น กี ฬ า เช่ น ว่ าว ฟุ ต บอล วอลเลย์ บ อล บาสเกตบอล ตระกร้ อ
กอล์ฟ ในเขตหรือบริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิ นของทางราชการ
หรือของผู้ อื่น เว้นแต่สถานที่ที่ทางราชการจัดทาไว้ให้ และต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินของผู้อื่นและทางราชการ
๓๑.๒๒ ห้ามสละสิทธิความเป็นเจ้าบ้านให้แก่ผู้อื่น รวมถึงการเปลี่ยนหรือสับเปลี่ยน
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศโดยพลการ
๓๑.๒๓ ห้ามขัดขืนหรือเพิกเฉยต่อคาแนะนา ตักเตือน หรือห้ามปรามของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในการพักอาศัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ สารวัตรทหารอากาศ
เจ้าหน้าทีท่ ี่ดาเนินการเกี่ยวกับการไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓๑.๒๔ ห้ามประพฤติปฏิบัติโดยไร้มารยาท เช่น แสดงกิริยาวาจาลามก ส่อเสียด
หรือส่งเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น หรือกระทาการใด ๆ อันส่อในลักษณะเดียวกัน
๓๑.๒๕ ห้ามนา…

- ๑๖ ๓๑.๒๕ ห้ ามนาเรื่องภายในครอบครัวผู้ อื่นไปนิ นทาหรือยุแหย่ ก่อให้ เกิดการทะเลาะ
วิวาท หรือแตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๓๑.๒๖ ห้ามแต่งกายไม่เรียบร้อยออกไปนอกบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ หรือแม้แต่
อยู่ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศก็ดี ต้องไม่เป็นที่อุจาดแก่เพื่อนบ้าน
๓๑.๒๗ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นที่ชุมนุมเล่นการพนัน หรือกิจกรรม
อื่นใดที่มีลักษณะและวิธีการเล่นทานองเดียวกับการพนัน
๓๑.๒๘ ห้ ามมี วัตถุไวไฟ น้ามันเชื้อเพลิ ง หรือสิ่ งของในลั กษณะที่อาจก่อให้ เกิ ด
อันตรายไว้ในความครอบครองโดยเด็ดขาด รวมทั้งกระทาการใด ๆ ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือ
เป็น ที่น่าหวาดกลัวแก่เพื่อนบ้านในเขตบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ เช่น จุดดอกไม้เพลิง ยิงปืน ยิงนกหรือ
ยิงสัตว์ เป็นต้น
๓๑.๒๙ ห้ามเปิดเครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน์ หรือกระทาการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
จนเป็นการรบกวนและก่อความราคาญแก่เพื่อนบ้าน
๓๑.๓๐ ห้ามจัดให้มีงานพิธีหรือมหรสพใด ๆ รวมทั้งการเลี้ยงรื่นเริงที่เป็นพิธีการ
ที่บ้ านพักอาศัยกองทั พอากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากผู้ ช่วยผู้ ปกครองการพักอาศัยเป็นลายลักษณ์ อักษร
และหากได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องเลิกการนั้น ๆ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.
๓๑.๓๑ ห้ามเก็บศพไว้ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเกิน ๒๔ ชั่วโมง และห้ามจัดให้มี
การสวดพระอภิธรรมศพภายในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศโดยเด็ดขาด
๓๑.๓๒ ห้ามเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้โดยไม่สับขอให้เรียบร้อย
๓๑.๓๓ ห้ามตากผ้า แขวนผ้า หรือสิ่งใดที่อาจทาให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บนขอบหน้าต่าง ราวลูกกรง หรือที่ที่มิได้จัดทาไว้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ การตากผ้าให้ทาราวไว้ให้เป็นระเบียบ
ในที่อันเหมาะสม
๓๑.๓๔ ห้ามเก็บพืชผลทุกชนิดในบริเวณที่ตั้งส่วนราชการกองทัพอากาศ ไม่ว่าจะมี
ป้ายห้ามหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกเพื่อประโยชน์ของตนเอง
๓๑.๓๕ ห้ามตัดไม้ยืนต้นในเขตบ้านพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ช่วยผู้ปกครอง
การพักอาศัย หากในบริเวณบ้านพักอาศัยของเจ้าบ้านมีไม้ยืนต้น เจ้าบ้านต้องรับผิดชอบในการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้
ให้เรียบร้อย และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หากต้นไม้หัก โค่นหรือมีกิ่ งไม้ร่วงหล่น แล้วส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น หากกิ่งไม้มีส่วนที่ยื่นออกมานอกเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้กรมช่างโยธา
ทหารอากาศตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อยและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าบ้าน
๓๑.๓๖ ห้ามก่อไฟ สุม เผาขยะ กิ่งไม้หรือใบไม้ ในบริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
๓๑.๓๗ ห้ ามเลี้ ยงสั ตว์ ดุ ร้ ายที่ ก่ อให้ เกิ ดอั น ตราย และสั ต ว์ ป ระเภทที่ ก่ อให้ เกิ ด
ความเดือดร้อนราคาญแก่เพื่อนบ้าน “การเลี้ยงสุนัขและแมว” จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย
และต้องปฏิบั ติตามระเบี ย บที่กาหนด พร้อมขึ้น ทะเบีย นที่กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
๓๑.๓๘ ห้ามให้อาหาร นก สุนัข แมว หรือสัตว์อื่นใดที่ไม่มีเจ้าของ
๓๑.๓๙ ห้ามจับสัตว์น้าทุกชนิดในบริเวณสถานที่ราชการและบริเวณเขตบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศเว้นแต่
๓๑.๓๙.๑ ส่วนราชการ...

- ๑๗ ๓๑.๓๙.๑ ส่ ว นราชการที่ รับ ผิ ด ชอบเขตพื้ น ที่ นั้ น อนุ ญ าต โดยก าหนด
ห้วงเวลาและอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้าตามความเหมาะสม สาหรับเขตพื้นที่ส่วนกลางหรือเขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้
ก าหนดให้ ส่ ว นราชการใดรั บ ผิ ด ชอบ ให้ ผู้ ป กครองการพั ก อาศั ย เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ตามความเหมาะสม
๓๑.๓๙.๒ การจับ สั ต ว์น้ าตามข้อ ๓๑.๓๙.๑ จะต้ องไม่ ขุ ดตลิ่ งและดิ น
ในคูและบ่อน้า ระมัดระวังไม่ให้ตลิ่งพัง ไม่เหยียบย่าทาให้หญ้าและพื้นดินเสียหาย ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลไว้บนตลิ่ง
และในน้า ไม่ทิ้งอุปกรณ์การจับสัตว์น้าในคูและบ่อน้า รวมทั้งไม่ก่อความราคาญแก่ผู้พักอาศัยและการสัญจรไปมา
๓๑.๔๐ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอื่นใด นอกภาชนะที่ทางราชการจัดไว้
๓๑.๔๑ ห้ามวางสิ่งของ กองวัสดุ และทาให้เกิดสิ่งสกปรกบนถนนในทางสาธารณะ
หรือกีดขวางการสัญจร การจราจร หรือทาให้สิ่งแวดล้อมขาดความเป็นระเบียบและสวยงามในเขตบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศ
๓๑.๔๒ ห้ามขุด กะเทาะ ขีดเขียนข้อความ ภาพ พ่นสี หรือรูปรอยใด ๆ ให้ปรากฏ
ตามผนังบ้านเดี่ยว ตึกแถว แฟลต กาแพงแนวรั้วที่ติดกับถนน ในที่สาธารณะ หรือที่อื่นใดภายในกองทัพอากาศ
๓๑.๔๓ ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเขตบ้านพักอาศัย จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ผู้อื่น หรือเกิดเสีย หายกับ ทรัพย์สิ น ของทางราชการ และให้ คณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองทัพ อากาศ
พิจารณาการหมดสิทธิการพักอาศัยของเจ้าบ้านทั้งสองฝ่าย
๓๑.๔๔ ห้ามเก็บรักษาอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมาย โดยเด็ดขาด
๓๑.๔๕ ห้ามลักลอบใช้ไฟฟ้า น้าประปา หรือโทรศัพท์ของทางราชการ และห้ามขโมย
ทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อื่นในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ โดยเด็ดขาด
๓๑.๔๖ ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ โดยเด็ดขาด
หมวด ๗
การหมดสิทธิการพักอาศัยและการออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ข้อ ๓๒ การหมดสิทธิในการพักอาศัย เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่เจ้าบ้านหรือ
ผู้พักอาศัย ดังนี้
๓๒.๑ เสียชีวิต
๓๒.๒ ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ข้าราชการที่ทางราชการจัดบ้านพักอาศัย
กองทั พ อากาศให้ อ ยู่ แ ล้ ว และได้ เปลี่ ย นสภาพเป็ น ลู ก จ้ า งประจ า ซึ่ งส่ ว นราชการกองทั พ อากาศจ้ า งไว้
เป็นลูกจ้างประจา โดยให้รายงานตามสายงานจนถึงคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเพื่อพิจารณา
สาหรับข้าราชการที่จะครบกาหนดเกษียณอายุราชการ ให้หมดสิทธิการพักอาศัยก่อนครบกาหนดเกษียณอายุ
ราชการ ๒ เดือน
๓๒.๓ ย้ า ยสั ง กั ด จากกองทั พ อากาศ ยกเว้ น กรณี เป็ น การย้ า ยหมุ น เวี ย น ทั้ ง นี้
ต้องไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่คาสั่งย้ายมีผลบังคับใช้
๓๒.๔ ย้ายไปรับราชการประจาส่วนราชการ ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด โดยมิใช่การย้าย
หมุนเวียน ทั้งนี้หากข้าราชการดังกล่าวมีความจาเป็นและเดือดร้อนเนื่องจากมีครอบครัวพักอาศัยอยู่หรือเป็นผู้ที่มี
บุตรใน...

- ๑๘ บุตรในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานเสนอเหตุผลความจาเป็น
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศพิจารณาแล้วแต่กรณี
๓๒.๕ กองทัพอากาศมีความจาเป็นทางราชการให้คืนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
๓๒.๖ ในกรณีอื่น ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้ หรือมีเหตุอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยเห็นควรให้ออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ โดยให้ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย
รายงานผู้ ป กครองการพั ก อาศัย เสนอให้ คณะกรรมการบ้ านพั กอาศั ยกองทั พ อากาศเพื่ อด าเนิ น การต่อ ไป
ในกรณี ที่ ป รากฏแน่ ชั ด ว่ า ผู้ พั ก อาศั ย รายใดจะต้ อ งหมดสิ ท ธิ ก ารพั ก อาศั ย ตามระเบี ย บนี้ ให้ ผู้ ป กครอง
การพักอาศัยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้พักอาศัยทราบด้วย
๓๒.๗ เมื่อมีคาพิพากษาของศาลถึงที่สุด หรือมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลนั้น
กระทาความผิดอาญา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือกรณีคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดในคดีแพ่งให้ชดใช้
ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ก องทั พ อากาศ หากบุ ค คลผู้ นั้ น ละเลยไม่ ย อมชดใช้ ให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด และส านั ก งาน
พระธรรมนูญทหารอากาศ รายงานประธานคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ เพื่อดาเนินการ
ออกคาสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๓๒.๘ เจ้ าบ้ า นค้ า งช าระเงิน บริ จ าคค่ าบ ารุง เกิ น ๓ เดื อ น โดยไม่ มี เหตุ อั น ควร
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศพิจารณาดาเนินการออกคาสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
และรายงานความผิ ดไปต้น สั งกัดพร้ อมหั กเงิน ค้างช าระย้อนหลั งทั้ งหมด และให้ เว้นการขอบ้านพักอาศั ย
กองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๓๒.๙ เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์จากทางราชการให้มีที่พักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง
๓๒.๑๐ เป็ นผู้ มีสิ ทธิเข้าพั กอาศัย แต่ไม่เข้าพักอาศัยเอง โดยให้ ญาติหรือบุคคลอื่น
เข้าพักอาศัยแทน หรือสวมสิทธิการพักอาศัย และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๓๒.๑๑ เป็ นผู้ มี สิ ทธิ เข้ าพั กอาศั ย แต่ ไม่ เข้ าพั กอาศั ยจริ ง ปล่ อยให้ บ้ านพั กอาศั ย
กองทัพอากาศว่าง ไม่มีผู้พักอาศัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และให้ เว้นการขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๓๒.๑๒ เป็นผู้กระทาความผิดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของกองทัพอากาศ
ยกเว้นความผิดที่เกิดจากการกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ ให้ ผู้ปกครองการพักอาศัยรายงาน
คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เพื่อดาเนินการออกคาสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป
๓๒.๑๓ เป็ นผู้ กระท าค วาม ผิ ดต ามก ฎ ห ม ายเกี่ ย วกั บ ยาเส พ ติ ด ให้ โท ษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ กรณีผู้พักอาศัยกระทาผิด ให้ถือว่า
เจ้าบ้านไม่ควบคุมดูแลผู้พักอาศัยและดาเนินการออกคาสั่งให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และรายงาน
ต้นสังกัดให้พิจารณางดบาเหน็จประจาปีของเจ้าบ้านต่อไป
๓๒.๑๔ เป็ น ผู้ได้รับการจัดสรรให้ มีบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศแล้วแต่ไม่ติดต่อ
รับกุญแจภายใน ๑๕ วัน ถือว่าเป็นผู้หมดความจาเป็นและไม่เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๓๒.๑๕ ไปราชการต่ า งประเทศหรื อ ต่ า งจั ง หวั ด มี ร ะยะเวลา ๓ เดื อ นขึ้ น ไป
โดยไม่มี ผู้ พั กอาศัย และไม่ร ายงานให้ หั ว หน้าควบคุ มการพั กอาศัยทราบ และให้ เว้น การขอบ้ านพัก อาศั ย
กองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๓๒.๑๖ เจ้าบ้าน...

- ๑๙ ๓๒.๑๖ เจ้าบ้านหมดความจาเป็นและไม่เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย
ข้อ ๓๓ การออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เมื่อมีคาสั่งกองทัพอากาศให้ย้ายออกจาก
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ถือปฏิบัติดังนี้
๓๓.๑ เจ้ าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยเนื่องจากเสียชีวิต ให้ ผู้ พักอาศัยทั้งหมด
สามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
เจ้าบ้านเสียชีวิต โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน
๓๐ วันนับตั้งแต่ วันที่เจ้าบ้านเสียชีวิต เว้นแต่มีความจาเป็นอื่น ๆ ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยเพื่อพิจารณา
ขอผ่อนผันการพักอาศัยเพิ่มเติม ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนดไว้ข้างต้น ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่จะผ่อนผัน
การพั กอาศัย รวมทั้ งหมดได้ไม่เกิน ๓๖๐ วัน กรณี ผู้ ขอผ่ อนผั น การพั กอาศั ย มีค วามจ าเป็ น และเดือดร้อ น
ซึ่งล่วงเลยระยะการขอผ่อนผันดังกล่าวแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
เมื่อได้รับการผ่อนผัน การพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่กองทัพอากาศกาหนด
ให้เรียบร้อย
๓๓.๒ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๒ ยกเว้นถูกปลด ให้ ผู้พักอาศัย
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่
คาสั่ งให้ ออกจากราชการมีผลบั งคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่ อนผั นการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุ ม
การพักอาศัย ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่คาสั่งให้ออกจากราชการมีผลบังคับใช้
ส าหรั บ เจ้ าบ้ านใดที่ ห มดสิ ทธิการพักอาศัยก่อนครบกาหนดเกษี ยณอายุราชการ
๒ เดือน ให้ ผู้ พักอาศัยทั้งหมดสามารถผ่ อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ
ก่อน ๓๐ กันยายน โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน
๑๕ วันนับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศมีผลบังคับใช้ เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย
ต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่กองทัพอากาศกาหนดให้เรียบร้อย กรณีเจ้าบ้านมีบุตร
อยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัย
กองทั พอากาศมี ผลบั งคั บใช้ เพื่ อ พิ จ ารณาขอผ่ อ นผั น การพั ก อาศั ย ให้ พั ก อาศั ย อยู่ ได้ ถึ งวัน ที่ ๓๑ มี น าคม
ของปี ก ารศึ ก ษาที่ บุ ต รจะส าเร็ จ การศึ ก ษาในชั้ น ปี นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ จ ะไม่ มี สิ ท ธิ ในการผ่ อ นผั น การพั ก อาศั ย
เกินระยะเวลาที่กาหนด เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่
กองทัพอากาศกาหนดให้เรียบร้อย
สาหรับ เจ้าบ้ านที่ถูกปลด ให้ผู้ พักอาศัยทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่คาสั่งปลดออกจากราชการมีผลบังคับใช้
๓๓.๓ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๓ และข้อ ๓๒.๕ ให้ผู้พักอาศัย
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่
คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้ านพักอาศัย กองทัพอากาศมี ผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย
แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
มี ผลบั งคั บ ใช้ เมื่ อ ได้ รั บ การผ่ อ นผั น การพั ก อาศั ย ต้ อ งบริ จ าคเงิ น รายได้ ค่ า บ ารุ ง ล่ ว งหน้ า ทั้ ง หมดตามที่
กองทัพอากาศกาหนดให้เรียบร้อย
สาหรับผู้ที่มีบุตรอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศ ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่...

- ๒๐ นับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศมีผลบังคับใช้ เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัย
ให้พักอาศัยอยู่ได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีการศึกษาที่บุตรจะสาเร็จการศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิ
ในการผ่อนผันการพักอาศัยเกินระยะเวลาที่กาหนด เมื่อได้รับการผ่อนผัน การพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้
ค่าบารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่กองทัพอากาศกาหนดให้เรียบร้อย
๓๓.๔ เจ้าบ้ านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๖ ถึงข้อ ๓๒.๑๒ ให้ผู้พักอาศัย
ทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่คาสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศมีผลบังคับใช้
๓๓.๕ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๑๓ ให้ออกจากบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศทันที
๓๓.๖ เจ้ าบ้ านหรือ ผู้ พั ก อาศั ย ที่ ต้ อ งย้ ายออกจากบ้ านพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศ
ตามข้อ ๓๓.๑ ถึงข้อ ๓๓.๕ และข้อ ๓๒.๑๕ ต้องรายงานส่งคืนบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศให้แก่ผู้ปกครอง
การพักอาศัย โดยมีหัวหน้าสารวัตรเขต เจ้าหน้าที่กรมช่างโยธาทหารอากาศ ร่วมตรวจสภาพความเรียบร้อย
ของบ้านและพัสดุประจาบ้าน ให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกาหนด และจะต้องย้ายสาเนาทะเบียนบ้านของตน
ออกจากบ้ านพั กอาศัย กองทัพอากาศ ณ ส านักงานเขตท้องที่ให้ เรียบร้อย และนาใบแจ้งการย้ายออกตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ไปแสดงที่สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนการพักอาศัย ภายใน ๓๐ วัน หลังจากหมดสิทธิการพักอาศัย หากเจ้าบ้านไม่ดาเนินการตามที่กาหนด
ให้ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยจัดการย้ายสาเนาทะเบียนบ้านของผู้พักอาศัยนั้นไปไว้ ณ ทะเบียนบ้านกลาง
ของสานักงานเขตการปกครองท้องที่
๓๓.๗ หากผู้ พักอาศัยที่ห มดสิ ทธิการพักอาศัย และสิ้ นสุดระยะเวลาการผ่อนผั น
การพั ก อาศั ย แต่ ไม่ ด าเนิ น การย้ ายออกจากบ้ านพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศรวมทั้ งไม่ จั ด การให้ ผู้ พั ก อาศั ย
ดาเนินการย้ายออกภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามข้อ ๓๓.๑ ถึงข้อ ๓๓.๕ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ปกครองการพักอาศัย
ดาเนินการดังนี้
๓๓.๗.๑ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้าประปา โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓๓.๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีผู้แทนจากหน่วย
ต้นสังกัดของผู้พักอาศัยอย่างน้อย ๑ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการขนย้ายทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและครอบครัว
ออกไปเก็บรักษาไว้พื้นที่ส่วนกลาง เขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้พักอาศัย
กรณีผู้หมดสิทธิการพักอาศัยยังเป็นข้าราชการประจาการ แต่ไม่ดาเนินการย้ายออก
จากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุ
ให้ทางราชการเสียหาย ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป
๓๓.๘ เจ้าบ้ านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่ อนผั นการพักอาศัยตามข้อ ๓๓.๑ ถึง
ข้อ ๓๓.๕ จะต้องทารายงานยินยอมให้ หักเงินเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปาหรือค่าบริการอื่น ๆ เป็นรายเดือน
ตามที่ได้ใช้ไป
๓๓.๙ เจ้าบ้านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย หากมีเหตุในการหมดสิทธิ
การพักอาศัยซึ่งมิใช่เหตุเดิมที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย ให้ปฏิบัติดังนี้
๓๓.๙.๑ เจ้าบ้าน…

- ๒๑ ๓๓.๙.๑ เจ้าบ้านที่ได้รับการผ่ อนผันการพักอาศัยเสี ยชีวิต ให้ ผู้พักอาศัย
สามารถพักอาศัยได้อีกไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย โดยจะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัย
เกินระยะเวลาที่กาหนดได้อีก
๓๓.๙.๒ ผู้ พั ก อาศั ย ที่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผั น การพั ก อาศั ย ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บนี้
ให้ ถือ ว่าระยะเวลาผ่ อ นผั น การพั กอาศัย สิ้ น สุ ด ลงตั้ งแต่ วัน ที่ ต รวจพบการฝ่ าฝื น ระเบี ย บ และให้ ย้ ายออก
จากที่พักอาศัยภายใน ๓๐ วันแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย
๓๓.๑๐ เมื่อเจ้าบ้านเดิมย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้สารวัตรเขต
เจ้ า หน้ าที่ ก รมช่ า งโยธาทหารอากาศ และเจ้ า หน้ า ที่ ในคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบสภาพและประเมิ น
บ้ านพั กอาศั ย กองทั พ อากาศเข้ าไปส ารวจสภาพความเรียบร้อ ยของบ้ านพั ก อาศัย กองทั พ อากาศ จานวน
และสภาพพั ส ดุ ป ระจ าบ้ า น ในวั น ส่ ง คื น กุ ญ แจห้ อ ง ร่ ว มกั บ เจ้ า บ้ า นเดิ ม เพื่ อ รั บ ทราบผลการส ารวจ
และค่ าเสี ย หาย หากสภาพห้ องช ารุ ดหรือสู ญ หาย เจ้าบ้ านเดิมต้อ งดาเนิน การซ่อมแซมหรือนามาเปลี่ ย น
ทดแทนให้ คงสภาพเดิมให้ เรียบร้อยก่อนเจ้าบ้านใหม่เข้าพั กอาศัย โดยให้ เจ้าบ้านเดิมลงชื่อรับรองร่วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ในสมุดทะเบี ยนพั สดุป ระจาบ้ าน แล้ วจึงจะพิจารณาคืนเงิ นประกัน บ้านพั กอาศัยกองทัพอากาศ
ให้ต่อไป
หมวด ๘
การแบ่งเขต หมายเลข และแผ่นป้าย
ข้อ ๓๔ เขตการพักอาศัยในระเบียบนี้กาหนดขึ้นเพื่อความสะดวกในการติดต่อ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
การสุขาภิบาลหรือการรักษาการณ์แต่อย่างใด เขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ตามผนวก ๑๔ ท้ายระเบียบนี้
ส่วนหน่วยราชการนอกที่ตั้งดอนเมือง ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณาแบ่งเขตตามความเหมาะสม
ข้อ ๓๕ การกาหนดอักษรย่อของประเภทและหมายเลขบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
๓๕.๑ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศสาหรับข้าราชการชั้นนายพลอากาศ ใช้อักษรย่อว่า
“ พ.”
๓๕.๒ บ้ านพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศส าหรั บ ข้ าราชการชั้ น ยศนาวาอากาศเอก
(รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ) ใช้อักษรย่อว่า “น.”
๓๕.๓ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดตึกแถว สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ประเภทครอบครัวที่มีชั้นยศตั้งแต่นาวาอากาศเอกลงมา ใช้อักษรย่อว่า “ร.”
๓๕.๔ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดตึกแถว สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ประเภทครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ป.”
๓๕.๕ บ้านพักอาศัย กองทัพอากาศชนิดแฟลต สาหรับ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ประเภทครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.” ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.(โสด)”
๓๕.๖ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลต สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ประเภทครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.” ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.(โสด)”
๓๕.๗ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามข้อ ๓๕.๑ ถึงข้อ ๓๕.๖ ให้มีหมายเลขบ้าน
๔ ตัว เลขตัวแรกแสดงเขต อีก ๓ ตัวหลังแสดงหมายเลขบ้านของแต่ละเขต โดยเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข ๐๐๑
เหมือนกันทุกเขต จนถึงหมายเลขลาดับสุดท้ายในเขตนั้น ๆ
สาหรับ…

- ๒๒ สาหรับ บ้ านพักอาศัย กองทัพอากาศชนิดตึกแถวให้ มีหมายเลขทุกห้ องเรียงกันไป
ตามลาดับแถว โดยเริ่มต้นจากหัวแถวด้วยหมายเลข ๑
ข้อ ๓๖ ลักษณะแผ่นป้าย การติดแผ่นป้าย และหมายเลข
๓๖.๑ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจาบ้านเดี่ยว ตึกแถว ประเภทบ้าน เขต
หมายเลข แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๕ ท้ายระเบียบนี้
๓๖.๒ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจาแฟลต หมายเลขประจาห้อง แผ่นป้าย
ชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๖ ท้ายระเบียบนี้
๓๖.๓ แผ่นป้ ายประจาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ ติดไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านข้าง
ของบ้านพักอาศัยกองทั พอากาศให้ เป็ น ระเบียบ และเห็ นได้ชัดเจน ส าหรับ บ้านเดี่ยว ให้ ติดบริเวณแนวรั้ว
ติดประตูทางเข้าบ้านทางด้านซ้าย หรือขวาตามความเหมาะสม และเห็นได้ชัดเจน
๓๖.๔ แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านสาหรับบ้านเดี่ยว ให้ติดเหมือนข้อ ๓๖.๓ สาหรับแฟลต
และตึกแถว ให้ติดไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบและเห็นได้ชัดเจน
๓๖.๕ แผ่นป้ายหน้าที่ให้ติดตามความเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน
๓๖.๖ การติดแผ่นป้ายหมายเลขประจาห้อง ให้ติดทีผ่ นังด้านนอก
ข้อ ๓๗ ให้สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองเป็นผู้ออกประกาศ กาหนดประเภท เขต
หมายเลขบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และจัดทาแผ่นป้ายต่าง ๆ ตามที่กล่าวตามข้อ ๓๖
(ยกเว้นข้อ ๓๖.๔)
หมวด ๙
การพักอาศัยในแฟลต
ข้อ ๓๘ เจ้ าบ้ านได้ รั บ การบรรจุ เข้าพั ก อาศั ย ในบ้ านพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศชนิ ด แฟลต
นอกจากจะต้องปฏิบั ติ ตามหลั กเกณฑ์ การพักอาศัยที่กาหนดไว้ในระเบี ยบนี้แล้ ว เจ้าบ้ านและผู้ พั กอาศัย
ยังจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อห้ามที่กาหนดไว้ในหมวด ๙ โดยเคร่งครัดอีกด้วย
ข้อ ๓๙ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้า พักอาศัย ให้สารวจสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเบื้องต้น
ที่ ไม่ ส ามารถใช้ การได้ แ ละไม่ ใช่การซ่อ มแซมบ้ านพั กอาศัยคื น สภาพ โดยให้ รายงานผ่ านผู้ ช่ว ยผู้ ป กครอง
การพักอาศัย เสนอกรมช่างโยธาทหารอากาศเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๔๐ การเข้ าพั ก อาศั ย ในบ้ านพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศ ชนิ ด แฟลต ให้ เจ้ า บ้ านจั ด ท า
เอกสารหลักฐานการเข้าพักอาศัยและรับมอบกุญแจ ทะเบียนพัสดุประจาบ้านที่แผนกควบคุมการพักอาศัย
กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ข้อ ๔๑ การส่งคืนห้อง เจ้าบ้านจะต้องส่งคืนกุญแจและพัสดุอุปกรณ์ประจาบ้านให้เรียบร้อย
หากเจ้าบ้านละเลยการกระทาดังกล่าว และปรากฏว่ากุญแจหรือพัสดุอุปกรณ์ประจาห้องในครอบครองชารุด
หรือสูญหาย เจ้าบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน
ข้อ ๔๒ ข้อห้ามสาหรับผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ชนิดแฟลต
๔๒.๑ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓๑
๔๒.๒ ห้ามเลี้ยง…

- ๒๓ ๔๒.๒ ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท
๔๒.๓ ห้ามเจาะและตอกตะปู เดือยสลัก หรือลิ่ม บนพื้น ผนังห้อง และเพดาน
๔๒.๔ ห้ามใช้เตาหุงต้มที่ใช้ถ่าน ฟืน หรือน้ามันเชื้อเพลิง ที่ทาให้เกิดกลิ่นและควัน
รบกวนผู้อื่น
๔๒.๕ ห้ามวางสิ่งของส่วนตัวไว้นอกห้องของตน
๔๒.๖ ห้ ามวางสิ่ งของหรือกระถางต้ น ไม้ ไว้ระเบีย งที่ อยู่ภ ายนอกอาคารแฟลต
รวมถึงการวางบนขอบระเบียงต่าง ๆ และห้ามทิ้งหรือโยนสิ่งของทุกชนิดออกนอกตัวอาคาร
๔๒.๗ ห้ามนารถจักรยานยนต์ขึ้นบนแฟลต
๔๒.๘ ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดบนแฟลต
๔๒.๙ ห้ามปิดประกาศหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่ของทางราชการในส่วนหนึ่งส่วนใดของแฟลต
๔๒.๑๐ ห้ามทา พ่น ขีด เขียนข้อความ ด้วยสีหรือวัสดุอื่นใด ในส่วนหนึ่งส่วนใด
ของแฟลต
๔๒.๑๑ ห้ ามชุม นุ มมั่ ว สุ ม ในบริเวณทางขึ้ น บั น ได ทางเดิ น ดาดฟ้ า อาคาร หรื อ
บริเวณอื่นใด ในอาคารอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้พักอาศัยอื่น
๔๒.๑๒ ห้ามใช้ลิฟท์เมื่อเกิดไฟไหม้
หมวด ๑๐
การปรับปรุง ต่อเติม แก้ไขดัดแปลง และการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ข้อ ๔๓ ให้มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัย
กองทั พ อากาศ โดยมี ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ (สายงานยุ ท ธบริ ก าร) เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ
รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานส่งกาลังบารุง) เป็นรองประธานอนุกรรมการ และรองเจ้ากรมช่างโยธา
ทหารอากาศ เป็ น อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร พร้ อ มด้ ว ยอนุ ก รรมการอี ก จ านวนหนึ่ ง ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดย
รองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะประธานกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
สภาพและประเมิ น งบประมาณค่ าใช้ จ่ ายในการปรั บ ปรุง ต่ อ เติ ม บ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศให้ เป็ น ไป
อย่างคุ้มค่า เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณของทางราชการ
ข้อ ๔๔ การดาเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศให้คืนสภาพโดยใช้งบประมาณ
ของทางราชการ มีเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศและรายงานให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ โดยพิจารณาลาดับความเร่งด่วน
ดังนี้
๔๔.๑ บ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศที่ ค ณะอนุ ก รรมการตรวจสอบสภาพและ
ประเมินสภาพบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พิจารณาแล้วไม่สมควรจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย และเสนอให้
กรมช่างโยธาทหารอากาศดาเนินการซ่อมแซม
๔๔.๒ เจ้ า บ้ า นมี ค วามประสงค์ จ ะขอซ่ อ มแซมบ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศ
ซึ่งมีสภาพชารุดทรุดโทรม โดยมิใช่เหตุจากการกระทาของผู้พักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานผ่านผู้ช่วยผู้ปกครอง
การพักอาศัย เสนอกรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา
ข้อ ๔๕ ห้ามปลูกสร้าง ...

- ๒๔ ข้อ ๔๕ ห้ามปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศโดยพลการ
๔๕.๑ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ประปา โทรศั พ ท์ แ ละอุ ป กรณ์ สื่ อ สารอื่ น ๆ
นอกเหนือจากที่ทางราชการได้จัดทาไว้ หากประสงค์จะดาเนินการให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
โดยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในการพิจารณาของผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย
๔๕.๒ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๕.๑ ให้เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศตรวจสอบก่อนนาเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศพิจารณาอนุมัติ หากทางราชการพิจารณาแล้ว
มี ค วามเหมาะสมจึ ง จะด าเนิ น การให้ ต ามที่ ขอ แต่ ห ากทางราชการไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ แ ละอนุ ญ าต
ให้ เจ้ าบ้ านด าเนิ น การเองได้ เจ้ าบ้ านจะต้อ งเป็ น ผู้ จั ดหาวัส ดุ ในการต่อ เติ ม ดั ด แปลง หรือแก้ไขตามแบบ
ที่ ก รมช่างโยธาทหารอากาศก าหนด และหากการด าเนิ น การดั งกล่ าวอยู่ น อกเหนื อจากแบบที่ ก าหนดไว้
ให้รายงานกรมช่างโยธาทหารอากาศ เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป โดยเจ้าบ้านต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาวัสดุดังกล่าวเองทั้งหมด แล้วมอบให้กรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นหน่วยดาเนินการ หรือเจ้าบ้าน
ดาเนินการเอง โดยการควบคุมของกรมช่างโยธาทหารอากาศ ทั้งนี้การปรับปรุงต่อเติม จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
การซ่อมแซม ปรับ ปรุงและต่อเติมอาคารที่พักอาศัยของกองทัพ อากาศตามแบบธรรมเนียมที่ทางราชการ
กาหนด ทั้งนี้ สิ่ งที่ได้จั ดทาเพิ่มเติมหรือต่อเติมเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ ตกเป็นทรัพย์สิ นของทาง
ราชการ
๔๕.๓ เจ้ า บ้ า นประเภทบ้ า นเดี่ ย ว และตึ ก แถว ที่ จ ะขอสร้ า งโรงเก็ บ รถยนต์
ให้ ร ายงานขออนุ ญ าตสร้ างโรงเก็ บ รถยนต์ ต ามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา เสนอคณะกรรมการบ้ านพั ก อาศั ย
กองทัพอากาศ เมื่อผู้มีอานาจอนุญาตจึงจะสามารถดาเนินการได้ โดยแนบหนังสือให้ความยินยอมตามผนวก ๑๓
ท้ายระเบียบนี้ และผู้ขอสร้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองและให้ใช้แบบโรงเก็บรถยนต์ของกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ที่กาหนดไว้เท่านั้น
๔๕.๔ การกาหนดบริเวณสถานที่ที่จะสร้างและควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง เป็นหน้าที่ของสานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองร่วมกับกรมช่างโยธา
ทหารอากาศ
๔๕.๕ เมื่ อเจ้ าบ้ านได้ รับอนุ ญาตให้ สร้ างโรงเก็ บรถยนต์ ไว้ แล้ ว ต่ อมาได้ หมดสิ ทธิ
การพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศนั้น ให้ถือว่าโรงเก็บรถยนต์นั้นตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ
ข้อ ๔๖ การต่อเติมอาคารที่พักอาศัยที่เจ้าบ้านรายงานขออนุญาตต่อทางราชการ หากเจ้าบ้าน
ผู้ ร ายงานขออนุ ญ าตด าเนิ น การไม่ เป็ น ไปตามที่ ร ายงานไว้ ให้ ถื อ ว่ า ข้ า ราชการผู้ นั้ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง
ของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป
หมวด ๑๑
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๗ ผู้พักอาศัยจะต้องใช้ไฟฟ้า น้าประปา และโทรศัพท์ ในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
อย่างประหยัดและเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๔๘ ผู้ พั กอาศั ยจะต้ องร่ วมรั บ ผิ ดชอบและดู แลพื้ นที่ ห น้ าบ้ านและหลั งบ้ านพั กอาศั ย
กองทัพอากาศของตนเอง
ข้อ ๔๙ การป้องกัน…

- ๒๕ ข้อ ๔๙ การป้องกันอัคคีภัย
๔๙.๑ ผู้พักอาศัยจะต้องร่วมมือกันป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศและปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยภาคพื้ นโดยเคร่งครัด อีกทั้งไม่กระทาการใด ๆ
ด้วยความประมาทอันจะเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ หากเกิดอัคคีภัยขึ้นเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบ
๔๙.๒ กรมช่ างโยธาทหารอากาศตรวจสอบระบบและอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ งร่ว มกั บ
หน่วยเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ ๕๐ การประดับธงชาติ ให้กรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นผู้พิจารณาดาเนินการในภาพรวม
ของบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม โดยใช้ธงชาติขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๓๕ เมตร
และคันธง มีขนาด ยาว ๓ เมตร หรือตามที่กรมช่างโยธาทหารอากาศกาหนด
ข้อ ๕๑ หน่ ว ยที่ มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ และให้ ก ารสนั บ สนุ น คณะกรรมการบ้ า นพั ก อาศั ย
กองทัพอากาศ เมื่อได้รับการร้องขอ มีดังนี้
๕๑.๑ กรมกาลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ด้านกรรมวิธีข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้พักอาศัย
ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ค าสั่ งเปลี่ ย นแปลงก าลั งพลสั งกั ด กองทั พ อากาศ และด าเนิ น การออกค าสั่ งกองทั พ อากาศ
ให้ข้าราชการมีสิทธิและหมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และรวบรวม
รายชื่อข้าราชการที่ อยู่ ร ะหว่างถูกตั ดสิ ท ธิการขอพั กอาศัย ในบ้ านพั กอาศัยกองทัพ อากาศไว้เป็น หลั กฐาน
ประกอบการพิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศในโอกาสต่อไป
๕๑.๒ สานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ มีหน้าที่ เสนอแนะ ตีความด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระเบียบนี้มีความถูกต้องยุติธรรม และรับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๓๒.๗
๕๑.๓ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีหน้าที่ติดตั้งและตรวจสอบระบบ
โทรศัพท์ของกองทัพอากาศ ตลอดจนสายอากาศของเครื่องรับโทรทัศน์รวมและเสียงตามสายของบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๕๑.๔ กรมพลาธิการทหารอากาศ
๕๑.๔.๑ สนับสนุนธงชาติตามที่กรมช่างโยธาทหารอากาศร้องขอ
๕๑.๔.๒ สนับสนุนพัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ส่วนราชการต่าง ๆ
ตามความจาเป็น
๕๑.๕ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
๕๑.๕.๑ ดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ณ ที่ ตั้ งดอนเมื อง ให้ อ ยู่ ใ นสภาพเรี ย บร้ อ ย ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม บ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศ
ให้ดาเนินการหลังจากผู้บัญชาการทหารอากาศได้พิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการได้
๕๑.๕.๒ ช่วยเหลือ ตรวจตรา แนะนา และซ่อมบารุง ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ถนน สะพาน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการช่างโยธาในเขตการพักอาศัย
ณ ที่ตั้งดอนเมือง
๕๑.๕.๓ ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
(ยกเว้นบ้านเดี่ยวที่ใช้อักษรย่อ พ.และ น.)
๕๑.๕.๔ ร่ว มกับ ส านั กงานผู้ บังคับ ทหารอากาศดอนเมือง ส ารวจสภาพ
ความเรี ย บร้ อ ยของบ้ านพั ก อาศั ย พั ส ดุ อุ ป กรณ์ ป ระจ าบ้ าน เมื่ อ มี ข้ าราชการย้ ายออกจากบ้ านพั ก อาศั ย
เพื่อเสนอ…

- ๒๖ เพื่ อ เสนอคณะกรรมการบ้ า นพั ก อาศั ย กองทั พ อากาศ พิ จ ารณาบรรจุ ข้ า ราชการเข้ า พั ก อาศั ย ในกรณี
การซ่อมแซมที่ไม่คุ้มค่าให้ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการที่กาหนด
๕๑.๕.๕ จั ด ท าคั น ธงและประดั บ ธงชาติ ใ นบริ เ วณเขตการพั ก อาศั ย
ณ ที่ตั้งดอนเมือง ตามความเหมาะสม
๕๑.๕.๖ ควบคุม เก็บรักษา ดูแลการบรรจุสารเคมี ตรวจสอบอายุการใช้งาน
ระบบดับเพลิ งและติดตั้งเครื่องดับเพลิ งประจาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศในเขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง
ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยประสานการปฏิบัติกับสานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๕๑.๕.๗ ให้สานักงานดูแลรายได้เบิกเงินค่าบริการต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อใช้
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ตามที่จ่ายจริง กรณีไม่เพียงพอให้ติดต่อผู้ขอผ่อนผันชาระเป็นเงินด้วยตนเอง
หากเพิกเฉยให้ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนด
๕๑.๕.๘ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้าประปาของบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ที่ ไม่ ย อมขนย้ ายสิ่ งของออกเมื่ อ หมดสิ ท ธิก ารพั ก อาศั ย หรือ ค้ างช าระเงิน ค่ าบ ารุง เงิน ค่ าสาธารณู ป โภค
ติดต่อกัน ๒ เดือนหรือค้างชาระบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร หรือทางราชการมีความจาเป็น เมื่อได้รับการสั่งการ
๕๑.๕.๙ จัดทาบัญชีพัสดุประจาบ้าน ส่งให้สานักงานผู้บังคับ ทหารอากาศ
ดอนเมือง
๕๑.๖ กรมการเงินทหารอากาศ
๕๑.๖.๑ เก็ บ รวบรวมเงิน ตามข้ อ ๑๘.๑๐ เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น รวมถึ ง
รายงานรายชื่อลูกหนี้ค้างชาระตามข้อ ๓๒.๘ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕๑.๖.๒ ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านของเจ้าบ้านและคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ
สังกัดกองทัพอากาศ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด
๕๑.๖.๓ ก าหนดให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติตามที่ทางราชการกาหนด
๕๑.๗ สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๕๑.๗.๑ รวบรวมข้ อ มู ล ควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ล ในการที่ ผู้ พั ก อาศั ย
แจ้ งความต้องการขอต่อเติม ปรับ ปรุง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ โดยประสานการดาเนินการ
กับกรมช่างโยธาทหารอากาศและดาเนิ นการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เสนอคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบสภาพและประเมินสภาพบ้านพักอาศัย เพื่อพิจารณา
๕๑.๗.๒ รายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย เสนอกรมกาลังพลทหารอากาศ
เมื่อมีบ้านพักอาศัยว่าง ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๕๑.๗.๓ ควบคุมสุนัขจรจัด ในเขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยประสาน
การปฏิบัติกับกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
๕๑.๘ ส่วนราชการอื่น ๆ ให้การสนับสนุนและรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕๒ การรักษาความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ มีอานาจและหน้าที่ดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อย ตักเตือนผู้พักอาศัยให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม ไม่ก่อความราคาญ
เดื อ ดร้ อ นแก่ ผู้ อื่ น ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และแบบธรรมเนี ย มอั น ดี ข องทหาร ในกรณี ที่ ต้ อ งท าการจั บ กุ ม
หรือตรวจค้นผู้พักอาศัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดหรือต้องสงสัย โดยมีเหตุอันควรว่าเป็นผู้กระทาผิด
ให้ ร ายงานผู้ ช่ ว ยผู้ ป กครองการพั กอาศั ย เพื่ อขอท าการตรวจค้ น และให้ ท าการตรวจค้น ด้ ว ยความสุ จ ริต
เที่ยงธรรม…

- ๒๗ เที่ย งธรรม อีกทั้งต้องมีห นั งสื อแจ้ งการตรวจค้นบ้ านพั กอาศัย ให้ เจ้าบ้ านทราบในการตรวจค้นและลงชื่อ
ยินยอมการตรวจค้นทุกครั้งด้วยตามผนวก ๑๘ และผนวก ๑๙ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕๓ บทกาหนดโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้
๕๓.๑ เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัย หรือผู้มาเยี่ยม หากกระทาผิด ละเลย ฝ่าฝืนระเบียบนี้
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยรายงานให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณา
ลงทัณฑ์และแจ้งให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ เพื่อพิจารณาให้ออกจากบ้านพักอาศัย
ถ้าผู้อยู่ในบ้านพักอาศัยกระทาความผิดทางอาญา ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยดาเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
๕๓.๒ เจ้ า บ้ า นซึ่ ง มี ผู้ พั ก อาศั ย หรื อ ผู้ ม าเยี่ ย มกระท าความผิ ด ตามข้ อ ๕๓.๑
เจ้ าบ้ านนั้ น จะต้ องมีส่ ว นรั บ ผิ ดชอบร่ว มด้ว ย โดยให้ ผู้ ป กครองการพั กอาศัย พิ จารณาดาเนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
๕๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ
หากประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นทางทุ จ ริ ต หรื อ ละเลยการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ถื อ ว่ า เจตนาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้
และเป็นความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งของทางราชการ หรือคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศรายงานให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณาลงทัณฑ์ต่อไป
ข้อ ๕๔ ให้ส่วนราชการนอกที่ตั้งดอนเมือง มีอานาจออกระเบียบปลีกย่อยซึ่งไม่ขัด หรือแย้ง
กับระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีผลใช้บังคับตามระเบียบนี้ด้วย
ข้อ ๕๕ การปฏิบัติหรือการดาเนินการใด ๆ ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการ
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
(จอม รุ่งสว่าง)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

การแจกจ่าย …

- ๒๘ การแจกจ่าย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา
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., สคม.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ.และ ผนน.บก.ทอ.
- นขต.ทอ.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.นิธิโรจน์ ลายทิพย์
(นิธิโรจน์ ลายทิพย์)
รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทาการแทน
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
๔ ต.ค.๖๐

ร.ต.กิตติภัฏ ฯ / พิมพ์ / ทาน
น.ท.อนิรุทธ์ ฯ / ตรวจ

ผนวก ๑ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
๑. วางแผน อ านวยการ ควบคุ ม ก ากับ ดู แ ล และบริ ห ารจั ด การเกี่ย วกั บการพัก อาศั ย
ในบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบนี้
๒. พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยและออกจากบ้านพักอาศัย การโอนสิทธิการพักอาศัย
การเปลี่ยน การสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย หรือการขอผ่อนผันการพักอาศัย โดยจัดลาดับการพักอาศัยของข้าราชการ
ตามความจาเป็นและเดือดร้อน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้ทันที เมื่อมีบ้านพักอาศัยว่าง
โดยให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ข้าราชการอย่างทั่วถึง
๓. พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมการพักอาศัย
๔. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย
และกาหนดหลักเกณฑ์ปลีกย่อยเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย เพื่อให้บ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศและการพักอาศัย
ของข้าราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้ตามความเหมาะสม
๕. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ คณะเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบ ก ากั บ ดู แ ล
ด าเนิ น งานด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ บ้ า นพั ก อาศั ย ณ ที่ ตั้ ง ดอนเมื อ ง ตามที่ ค ณะกรรมการบ้ า นพั ก อาศั ย
กองทั พ อากาศมอบหมาย ได้ ตามความจ าเป็น และให้ ร ายงานผลการด าเนิ น การตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
๖. กาหนดระเบียบปลีกย่อยต่าง ๆ ขึ้นใช้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
๗. ดาเนิ นการประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานด้านการพักอาศัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผนวก ๒ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ทะเบียนผู้พักอาศัย
เขต …………..…. ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว บ้านพัก ……...……….…….…….. ห้องที่ ……................
ลาดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

สังกัด

วัน เดือน ปีเกิด

(ลงชื่อ) ………………………………….…………………
(เจ้าบ้าน)
วันที่ ….….... เดือน …………. พ.ศ. ..……..

หลักฐาน
เข้าพักอาศัย
ออกจาก
วัน เดือน ปี บ้านพักอาศัย
วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ..……………………………………….……………
(หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย)
วันที่ ….….... เดือน …………. พ.ศ. ..……..

ผนวก ๓ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบรายละเอียดกรณีที่ใช้สิทธิขอบ้านพักอาศัย
๑. ผู้ไร้ที่พักอาศัยหรือพึ่งพิงอันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิมประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอื่น ๆ ต้องมี
หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบดังนี้
๑.๑ มีหลักฐานตามทะเบียนบ้านและตามข้อเท็จจริงว่า ผู้ขอบ้านพักอาศัยได้พักอาศัย
อยู่ในบ้านหรืออาคารที่ประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอื่น ๆ จริง
๑.๒ ที่พักอาศัยเดิมที่ประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอื่น ๆ ต้องเป็นกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ
ครอบครองของผู้ขอบ้านพักอาศัย หรือของบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของผู้ขอบ้านพักอาศัย
๑.๓ ผู้ ขอบ้ านพัก อาศั ยไม่ มีก รรมสิ ทธิ์ ห รื อสิ ท ธิครอบครองในบ้า นหรื ออาคารแห่ งอื่ น
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน
๒. ผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดินที่ปลูกบ้านโดยอานาจของกฎหมาย
ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบดังนี้
๒.๑ ผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้าน
๒.๑.๑ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเช่าที่ดินของผู้อื่น เพื่อปลูกบ้านของตนเองและตนเอง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านที่ปลูกนั้น
๒.๑.๒ ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านบนที่ดินที่เช่าเกิน ๓ ปีขึ้นไป
๒.๑.๓ มี ค าพิ พ ากษาให้ ขั บ ไล่ ใ ห้ อ อกจากที่ ดิ น ที่ เ ช่ า ด้ ว ยสาเหตุ ที่ มิ ใ ช่ เ กิ ด จาก
การกระทาความผิดหรือจากความผิดของตนเอง เช่น ค้างชาระค่าเช่าที่ดิน นาบ้านไปจานองและถูกบังคับ
จานอง เป็นต้น
๒.๒ ผู้ถูกเวนคืนที่ดินที่ปลูกบ้านโดยอานาจของกฎหมาย
๒.๒.๑ ต้องมีพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินและต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกากาหนด
แน่นอนแล้ว
๒.๒.๒ ที่ดินที่ถูกเวนคืนต้องไม่เป็นที่ดินบุกรุกและต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
๒.๒.๓ กรณีเป็นที่ดินที่เช่าปลูก บ้าน ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในบ้านหลังนั้น
๒.๒.๔ ผู้ขอบ้ านพักอาศัยไม่มีกรรมสิ ทธิ์ห รือสิ ทธิครอบครองในบ้านหรืออาคาร
แห่งอื่นในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน
๒.๒.๕ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบออกหนังสือรับรองผู้ขอบ้านพักอาศัยเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบด้านที่พักอาศัยจากการดาเนินการของภาครัฐจริง
๓. ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับเจ้ าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิ
การพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระทาความผิดหรือลาออกจากราชการ ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ
ดังนี้
๓.๑ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ วัน และข้อเท็จจริงว่าผู้ขอบ้านพักอาศัยได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัยดังกล่าวจริง
๓.๒ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องปฏิบัติงานและมีสิทธิขอบ้านพักอาศัย ณ ที่ตั้งส่วนราชการนั้น
๓.๓ ผู้ขอบ้านพักอาศัยและเจ้าบ้านผู้หมดสิทธิการพักอาศัย ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอื่นในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน
๓.๔ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากการหมดกรรมสิทธิ์
การพักอาศัยของเจ้าบ้าน

ผนวก ๔ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาขอบ้านพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ยศ.........................ชื่อ................................................นามสกุล...............................................สังกัด.................................
ลำดับ

รำยกำร

๒.

ปัจจุบันพักอาศัยบ้านประเภทโสด และสมรสแล้ว
จึงขอเปลี่ยนบ้านเป็นประเภทครอบครัว
เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

๓.

ผู้ขอมีรายได้ทั้งหมด (เงินเดือน + เงินเพิ่มทั้งหมด)

๔.

ผู้ขอและคู่สมรสเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ
พนักงานราชการ และปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งดอนเมือง

๕.

สถานภาพ

๑.

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระยะทางจากที่พักอาศัยปัจจุบันถึงที่ทางาน
จานวนบุตรทั้งหมด
จานวนบุตรที่อยู่ระหว่างศึกษา
อายุราชการ
ผู้ขอบ้านพักอาศัยจะนาบุคคลเข้าพักอาศัยด้วยเป็น
๑๑.
ประจา ตามผนวก ๕ (นับรวมเจ้าบ้าน)

เกณฑ์กำรให้คะแนน
๑ คะแนน
๓ คะแนน

๕ คะแนน

ไม่เคยพักอาศัย

ต่ากว่า ๑ ปี

๑ - ๓ ปี

๓ ปีขึ้นไป

ไม่มีสิทธิ
มากกว่า
๕๐,๐๐๐ บาท

มีสิทธิ
๓๐,๐๐๑ ๕๐,๐๐๐ บาท

---------๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ บาท

---------ต่ากว่า
๑๕,๐๐๐ บาท

----------

ทอ.๑ คน

----------

ทอ.ทั้งคู่

โสด/แยกกันอยู่
หย่าร้าง ไม่มีบุตร
------------------ไม่มีบุตร
ไม่มีบุตร
----------

แยกกันอยู่มีบุตร
อุปการะ
พาหนะส่วนตัว
น้อยกว่า ๕๐ กม.
๑ คน
๑ คน
น้อยกว่า ๕ ปี

หย่าร้างมีบุตร
อุปการะ
---------๕๐ - ๗๕ กม.
๒ คน
๒ คน
๕ - ๑๐ ปี

รถสาธารณะ
๗๕ กม.ขึ้นไป
มากกว่า ๒ คน
มากกว่า ๒ คน
มากกว่า ๑๐ ปี

๑ คน

๒ คน

๓ - ๔ คน

มากกว่า ๔ คน

๐ คะแนน

๐

คะแนนที่ได้
๑
๓
-----

-----

-----

---------

-----

๕
-----

อยู่ด้วยกัน

รวมคะแนนที่ได้
รวมคะแนนทั้งสิ้น

--------ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(

)
นายทหารกาลังพล
…….…/.….……/……....

ผนวก ๕ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
ที่
เรื่อง ขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.

วันที่

เรียน ........................................................................ (ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น)
๑. ข้าพเจ้า ..........………...……………………………………………………..…………………………………….
หมายเลขประจาตัว ………….…………………….... ตาแหน่ง ………………………………………………………………….…..……
สังกัด ……………………หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..…
มีเงินเดือน ……………….......บาท เงินเพิ่ม......................บาท คาสั่งบรรจุให้เข้ารับราชการครั้งแรกที่ .....…………..
ตามคาสั่ง...............ที่...........................ลง..........................มีผลตั้งแต่................................ ...................................
อายุราชการปัจจุบัน (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก) รวม ..…….….… ปี ....................................เดือน
( ) ไม่มีสิทธิ ( ) มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
๒. ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
๒.๑ ตามสาเนาทะเบียนบ้าน อยู่บ้านเลขที่ …………………. ซอย ………….………………..…
ถนน ………………………………….… ตาบล/แขวง ……………….…………………… อาเภอ/เขต ………..………………………
จังหวัด ………………………………… ซึ่งเป็นบ้านของ …………………….........................................................................
๒.๒ กรณีเบิกค่าเช่าบ้าน ตามสัญญาค่าเช่าบ้าน อยู่บ้านเลขที่ ……..…………………………
ซอย ………….…………………………….ถนน …………….……………………….… ตาบล/แขวง ……………….……………………
อาเภอ/เขต ………..………………………จังหวัด …………………………………..ตั้งแต่.......................................................
ซึ่งเป็นบ้านของ ……………………....................................................................เสียค่าเช่าเดือนละ ……………… บาท
๓. ข้าพเจ้า ( ) เป็นโสด ( ) สมรส
( ) คู่สมรสอยู่ร่วมกัน ( ) แยกกันอยู่ ( ) หย่า ( ) ม่าย
หากได้รับการพิจารณาให้บรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.จะนาบุคคลในครอบครัวและผู้อาศัย (ไม่รวมผู้ขอ)
จานวน …………..…… คน เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ดังนี้
๓.๑ …………………………………………………..…………….………….… อายุ ……………………. ปี
มีความสัมพันธ์เป็น ………………………... อาชีพ ………………………………………………. รายได้ ……………………………
๓.๒ …………………………………………………..…………….………….… อายุ ……………………. ปี
มีความสัมพันธ์เป็น ………………………... อาชีพ ………………………………………………. รายได้ ……………………………
๓.๓ …………………………………………………..…………….………….… อายุ ……………………. ปี
มีความสัมพันธ์เป็น ………………………... อาชีพ ………………………………………………. รายได้ ……………………………
๓.๔ …………………………………………………..…………….………….… อายุ ……………………. ปี
มีความสัมพันธ์เป็น ………………………... อาชีพ ………………………………………………. รายได้ ……………………………
๔. ข้าพเจ้า ...

-๒๔. ข้าพเจ้า ( ) รายงานบันทึกคู่สมรสและบุตรในประวัติรับราชการแล้ว
๕. ข้าพเจ้าและคู่สมรส ( ) ไม่เป็นผู้เบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน
ซึ่งนามาเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยต้นสังกัด ณ ที่ตั้งดอนเมือง
๖. ข้าพเจ้าและคู่สมรส ( ) ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอื่น
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน
๗. คู่สมรสของข้าพเจ้า ( ) ไม่เป็นเจ้าบ้านในบ้านพักอาศัยของ ทอ.
๘. ข้าพเจ้าหรือคู่สมรส ( ) ไม่เคย ( ) เคย ได้รับการสงเคราะห์ให้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.
และออกจากบ้านพักอาศัย ทอ.เมื่อ.....................................เนื่องจาก …………………………………………………………
๙. ข้าพเจ้า ( ) ไม่เคย ( ) เคย ถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ. เนื่องจาก................
............................................................................................................................................เมื่อ............................
๑๐. ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
( ) เป็นผู้ไร้ที่พักอาศัย อันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิมประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัยอื่น ๆ
( ) เป็ น ผู้ ถู กขั บไล่ ให้ ออกจากที่ ดิ นที่ เช่ า ปลู กบ้ า นหรือ ถู กเวนคื นที่ ดิน ที่ ปลู กบ้ า น
โดยอานาจของกฎหมาย ด้วยสาเหตุที่มิใช่เกิดจากการกระทาความผิดหรือความผิดของตนเอง
( ) เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้าน
หมดสิ ท ธิ ก ารพั ก อาศั ย โดยมิ ใ ช่ เ กิ ดจากการกระท าความผิ ด หรื อ ลาออกจากราชการ ซึ่ง เจ้ า บ้ า นเดิ ม คื อ
.....................................................พักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว
เขต …………..…… บ้านพัก …………...........…..…….. ห้องที่ …………………........
( ) เป็นผู้ที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ มารับราชการ ณ หน่วยที่ตั้ง
ดอนเมือง โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งย้ายมาจาก ............................................เมื่อ...............................
( ) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสาคัญและมีความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ซึง่ ปฏิบัติ
หน้าที่.................................................................................................................................................... ................
( ) เป็นผู้มีความจาเป็นและเดือดร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนด เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอบ้านพักอาศัย ประเภท ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว
เขต ………………..และข้าพเจ้า ( ) ยินดีรับ ( ) สละสิทธิ บ้านพักอาศัย ทอ.ตามแต่ที่ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.
พิจารณาตามความเหมาะสม
๑๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวในรายงานทั้งหมดเป็นความจริง หากข้อความใด
เป็นเท็จและเป็นเหตุให้ ทอ.จัดที่พักอาศัยให้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามที่ ทอ.กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์และ
การปฏิบัติกรณีข้าราชการสังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร โดยยินยอมออกจากที่พักอาศัย ทอ.ทันที และให้ตัดสิทธิ
การขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ตลอดไป ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
(ลงชื่อ) …………………………..…………………
ได้ตรวจ...

-๓ได้ตรวจสอบหลักฐานตามอ้างแล้ว
(ลงชื่อ) ……………..……………………………..
(……………..……………………………)
นายทหารกาลังพล
…………. /………..… /…………
ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ......................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .........……………..…………………………
(……………..………………..……………..)
(ตาแหน่ง) ……..………………………..………………
………… /…..……… /……………
หมายเหตุ ๑. การรายงานขอเข้าพักอาศัยให้ผู้ขอเข้าพักอาศัยรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ให้หัวหน้า
ส่ วนราชการนั้ น ๆ พิจารณาดาเนิ นการคัดเลื อกผู้ ที่ สมควรเข้าพั กอาศัยตามล าดั บความจาเป็นและเดือดร้อน
เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.
๒. ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่ถูกพิจารณา และส่งแบบรายงาน
ฉบับนี้ให้ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.
๓. หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอบ้านพักอาศัยและสาเนาใบสาคัญการหย่า (กรณีหย่าร้าง)
๓.๒ สาเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
๓.๓ ส าหรั บ ผู้ ที่ใช้สิ ทธิ เบิกค่าเช่ าบ้าน ส าเนาแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้ าน (แบบ ๖๐๐๖)
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ๑ เดือนก่อนยื่นแบบรายงานขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.และคู่สมรสที่เป็น
ข้าราชการใน ทอ.(ถ้ามี)
๓.๔ สาเนางบหน้ าเงินเดือนอิเล็ กทรอนิกส์ ทอ.ของผู้ ขอบ้านพักอาศัย และคู่ส มรสที่เป็น
ข้าราชการใน ทอ.ล่าสุด
๓.๕ หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
สาหรับข้อ ๓.๑ - ๓.๕ ต้องส่งทุกกรณี ส่วนหลักฐานที่เหลือ ตามผนวก ๓ ให้ส่งมาเป็นหลักฐานประกอบเหตุผล
ตามกรณีที่ขอ
แผนที่...

-๔แผนที่จำกที่พักอำศัยปัจจุบันถึงสถำนที่ปฏิบัติงำน

บรรยายการเดินทางของผู้ขอบ้านพักอาศัย (คู่สมรสและบุตรจากบ้านไปทางานหรือไปโรงเรียน)
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..…
…..…………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………
………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..…
…..…………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………
………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..…
…..…………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………
………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………..……………………..…
…..…………………..……………………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………
………..……………………..………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……
หนังสือ...

-๕หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
เขียนที่ …..…………………..…………………….
วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ...........……...
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………อายุ………………………ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ …………………. ซอย ………….………………..…ถนน ……………………………………………………..…
ตาบล/แขวง ……………….…………………… อาเภอ/เขต ………..………………………จังหวัด …………………………..………
ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา ของ ...............................................................................................ผู้รายงานขอเข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้ายื่นรายงานขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ หากได้รับ
การพิจารณาให้บรรจุเข้าพักอาศัย ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ข้าพเจ้า ยินยอมให้หักเงินของ สามี/ภรรยา
ของข้าพเจ้า ในการเข้าพักอาศัยรวมถึงเงินประกันบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ ต่อหน้าพยาน
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน
( …............................................ )
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน
( ............................................... )
หมายเหตุ พร้อมแนบหลักฐานสาเนาบัตรประชาชนคู่สมรส

ผนวก ๖ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานการขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
ที่
เรื่อง ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย

วันที่

เรียน ........................................................................ (ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น)
ข้าพเจ้า ………..………………………................................................................................................
หมายเลขประจาตัว ………………………..……..…. ตาแหน่ง …………………………..……………..…..................................
สังกัด ………………. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..…..…
มีเงินเดือน ………….……………….......บาท เงินเพิ่ม.....................................บาท มีผู้ที่อาศัย ………..………..…… คน
ปัจจุบันพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต …….……………..…..…
บ้านพัก …………...........…..…….. ห้องที่ …………………........ พักอาศัยมานาน …………......... ปี มีความประสงค์
ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยเป็นประเภท ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต …………………..…..……
สาเหตุที่ขอเปลี่ยนบ้านคือ
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. อื่น ๆ (ถ้ามี ให้เพิ่มเติมไว้ท้ายรายงาน)
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)……………………………………………………
ตาแหน่ง……………………………………………………

ความเห็น...

-๒ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น (ผ่านประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………………
(..........................................................)
ตาแหน่ง……………………...……………………………
…..…..… /...………… /…..……..
เรียน ประธานกรรมการบ้านพักอาศัย ทอ.
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชือ่ )……..…………………………….……………………………..
ตาแหน่ง………………………………………..………………………….
ประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของส่วนราชการ
(หรือ หัวหน้าส่วนราชการ)
- ผ่านกรรมการและเลขานุการ ฯ
หมายเหตุ การรายงานขอเปลี่ ย นบ้ า นพั ก อาศั ย ให้ ผู้ มี ค วามประสงค์ ข อเปลี่ ย นบ้ า นพั ก อาศั ย รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของส่วนราชการนั้น ๆ
พิจารณาเหตุผลความจาเป็นและเดือดร้อน เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.พร้อมแนบหลักฐาน กรณีที่เห็นว่าจาเป็น
และเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

ผนวก ๗ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
ที่
เรื่อง ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย

วันที่

เรียน ........................................................................ (ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น)
ข้าพเจ้า ………………………………................................................................................................
หมายเลขประจาตัว ………………………..……..…. ตาแหน่ง …………………………..……………..…..................................
สังกัด ………………. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..…..…
มีเงินเดือน ………….……………….......บาท เงินเพิ่ม.....................................บาท มีผู้ที่อาศัย ………..………..…… คน
ปัจจุบันพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต …………………..…….
บ้านพัก …………...........….. ห้องที่ ………..…... พักอาศัยมานาน ………...... ปี อายุราชการคงเหลือ.....................ปี
มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยเป็นประเภท ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ……………..
บ้านพัก …………............ ห้องที่ …………...... ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ .…………………………….……………………………
หมายเลขประจาตัว ………………………..……..…. ตาแหน่ง …………………………..……………..…..................................
สังกัด ……………… หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..…..…
พักอาศัยมานาน ………….… ปี อายุราชการคงเหลือ ..................ปี และเจ้าตัวเป็นผู้ยินยอมให้สับเปลี่ยน
สาเหตุที่ขอสับเปลี่ยนบ้านคือ
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………
๕. อื่น ๆ (ถ้ามี ให้เพิ่มเติมไว้ท้ายรายงาน)
ข้าพเจ้ า ขอรั บ รองว่าข้อความที่กล่ าวข้างต้นทั้งหมดเป็ นความจริง ผู้ ยินยอมตามที่อ้างไว้
ข้างต้นเป็นผู้ยินยอมให้สับเปลี่ยนจริงและได้จัดทาเอกสารเสนอผ่านต้นสังกัดของผู้ยินยอมแล้ว หากข้อความใด
เป็นเท็จและเป็นเหตุให้ ทอ.อนุญาตให้สับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยได้ โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของ ทอ.แล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมออกจากบ้านพักอาศัยทันที และให้หมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ตลอดไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)……………………………………………………
ตาแหน่ง……………………...……………………………
ความเห็น...

-๒ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น (ผ่านประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………………
(..........................................................)
ตาแหน่ง……………………...……………………………
…..…..… /...………… /…..……..
เรียน ประธานกรรมการบ้านพักอาศัย ทอ.
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชือ่ )……..…………………………….……………………………..
ตาแหน่ง………………………………………..………………………….
ประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของส่วนราชการ
(หรือ หัวหน้าส่วนราชการ)
- ผ่านกรรมการและเลขานุการ ฯ
หมายเหตุ ๑. การรายงานขอสั บ เปลี่ ยนบ้า นพักอาศัยให้ ผู้ มีความประสงค์ขอสั บ เปลี่ ยนกับผู้ ยินยอมให้
สับเปลี่ยนทั้ง ๒ ฝ่าย รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการ
บ้านพักอาศัยของส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณาเหตุผลความจาเป็นและเดือดร้อน เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย ทอ.
พร้อมแนบหลักฐาน กรณีที่เห็นว่าจาเป็นและเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
๒. ผู้สับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยทั้ง ๒ ฝ่าย ต้องพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า
๕ ปี และมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี (ปีครบกาหนดเกษียณอายุ - ปีปัจจุบัน) และต้องไม่ใช่ผู้ที่จะลาออก
จากราชการ (ยกเว้นบ้านพักอาศัยประเภท พ.และ น.)

ผนวก ๘ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ขอรับรองว่า กองทัพอากาศอนุญาตให้ผู้มีชื่อในบัญชีนี้เข้าพักอาศัย / ออกจากบ้านพักอาศัย
บ้านเลขที่ ……….……. หมู่ …………. แขวง ……..……………… เขต ………....…..……….. จังหวัด ………….…….…………
( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต …….…................ บ้านพัก …………………………. ห้องที่ ………….……...
โดยมีหลักฐาน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
ลาดับ

ใบแจ้งการย้ายออก (ทร.๖ ตอนที่ ๑) ลง …………………………
สูติบัตร (ทร.๑ ตอนที่ ๑) ลง ……………………………
มรณบัตร (ทร.๔ ตอนที่ ๑) ลง …………………………
……………………………………………………………………………………………….
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

สังกัด

วัน เดือน ปีเกิด

เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ) …………………………………..……………. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
(….………………………………….…………)
วันที่ ….…… เดือน ……….….. พ.ศ. ………..
หมายเหตุ
๑. ใบแจ้งการย้ายออก (ทร.๖ ตอนที่ ๑), สูติบัตร (ทร.๑ ตอนที่ ๑) และมรณบัตร (ทร.๔ ตอนที่ ๑)
เป็นหลักฐานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
๒. เจ้าบ้านต้องขอ “บัตรแสดงตัว” หรือ “บัตรยานพาหนะ” ให้แก่ผู้อยู่ในบ้านซึ่งพักอาศัย
เกิน ๑๕ วัน

ผนวก ๙ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อตกลงการเข้าพักอาศัยบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
เขียนที่ …..…………………..…………………….
วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ...........……...
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขประจาตัว ……………….…………………….. ตาแหน่ง ………………..…...………………………………………………..
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ….…….….…………
บ้านพัก ……….………….…. ห้อง ………..……....….ตามคาสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ................ลง ....................
เรื่อง ............................................................................................. ขอให้ข้อตกลงไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๖๐ ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยจริง โดยไม่ให้ผู้อื่นเข้าพักอาศัยแทน หรือเข้าทาประโยชน์อื่นใด
และข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทาข้อตกลงนี้
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะนาบุคคลในครอบครัวตามรายงาน ผนวก ๕ ขอเข้าพักอาศัยและมาพักอาศัย
อยู่ด้วยจริงเป็นประจา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันทาข้อตกลงนี้
ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายินยอมหมดสิทธิในการเป็นเจ้าบ้าน เมื่อฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือ ระเบียบ
กองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๕ เมื่อข้าพเจ้าหมดสิทธิการพักอาศัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมส่งคืน
บ้านพักอาศัยให้กับกองทัพอากาศ ตามระยะเวลาที่กองทัพอากาศกาหนด หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามดังที่กล่าวมา
ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทัพอากาศระงับการใช้ไฟฟ้า น้าประปา ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักอาศัย และ
สามารถเข้าครอบครองบ้ านพักอาศัย รวมถึงดาเนิน การขนย้า ยทรัพย์สิ นในบ้านพักอาศัยออก โดยไม่ต้อ ง
รับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยินยอมให้หน่วยเกี่ยวข้องสามารถหักเงินบาเหน็จ-บานาญ
หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับตามสิทธิ เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา หรือค่าบริการอื่นใด ที่ข้าพเจ้าได้ใช้ไปในการพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
ข้อตกลงฉบั บ นี้ ทาขึ้น เป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เจ้าบ้านและหั ว หน้าควบคุม
การพักอาศัยเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. เจ้าบ้าน
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน
( …............................................ )
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน
( ............................................... )
คารับรอง...

-๒คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า ………………………………………….…….. ตาแหน่ง ……………………………………………….……
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ ………………………………………….… เจ้าบ้านผู้ทาข้อตกลงข้างต้น ขอรับรองว่า
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ควบคุมดูแลเจ้าบ้าน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วย
การพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อตกลงข้างต้นทุกประการ
ข้อ ๒ ข้ าพเจ้ าจะลงทั ณฑ์ ทางวิ นั ย กั บเจ้ าบ้ าน หากเจ้ าบ้ านปฏิ บั ติ ฝ่ าฝื นระเบี ยบฯ และ
ข้อตกลงข้างต้นที่กล่าวมา
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศในการติดต่อ
ประสานกับเจ้าบ้านเมื่อมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
(ลงชื่อ)………………………………………………(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง)
(.....................................................)
วันที่ …........... เดือน …....……. พ.ศ. ….......…..

ผนวก ๑๐ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราว
กองทัพอากาศอนุญาตให้………………………………………………………………สังกัด...…………………....
ตามคาสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ….…... เรื่อง…………………………………………………………… ลง ……………….....
กับบุคคลอีก …………..… คน ซึง่ จะนาครอบครัวและผู้อาศัยตามผนวก ๕ มาพักอาศัยด้วย โดยเจ้าบ้าน
แจ้งความประสงค์ไว้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว
เขต ……..…… บ้านพัก ...................... ห้องที่ ……...... แต่เจ้าบ้านยังมิได้ดาเนินการให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ซึ่งกองทัพอากาศยินยอมให้เข้าพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน ๓๐
วัน นับตั้งแต่วันระบุในใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราวนี้
(ลงชื่อ)……………………………………………………
รองผู้ปกครองการพักอาศัย
วันที่ …........... เดือน …....……. พ.ศ. ….......…..
หมายเหตุ
๑. เจ้าบ้านที่ไม่ส ามารถดาเนินการตามระเบียบการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๐.๑ ได้
แต่มีความจาเป็นต้องเข้าพักอาศัยโดยเร่งด่วน คือ ข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัย เปลี่ยน สับเปลี่ยน
บ้านพักอาศัยตามคาสั่งกองทัพอากาศ และยังไม่ได้หนังสือรับรองแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัย
ตามผนวก ๘ เพื่อไปย้ายเข้าในเขตท้องที่ รวมถึงการทาข้อตกลงการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยตามผนวก ๙
และผนวก ๒๒
๒. เจ้าบ้านต้องดาเนินการขอใบแจ้งย้ายออก (ทร.๖ ตอนที่ ๑) หรือสูติบัตร (ทร.๑ ตอนที่ ๑)
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร แล้วนาไปยื่นต่อ แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษา
ความปลอดภัย สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ภายใน ๑๕ วัน เพื่อขอรับหลักฐานการเข้าพักอาศัย
๓. หากพ้นกาหนดตามความในข้อ ๑ เจ้าบ้านยังมิได้ดาเนินการประการใด จะถือว่าเจ้าบ้าน
สละสิทธิบ้านหลังนี้ โดยกองทัพอากาศจะบรรจุผู้อื่นต่อไป
๔. แนบคาสั่งกองทัพอากาศที่มีคาสั่งให้เข้าพักอาศัยประกอบหลักฐาน

ผนวก ๑๑ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ใบแจ้งความจาเป็นในการไม่เข้าพักอาศัยระยะเวลา ๓ เดือนขึ้นไป
เขียนที่ …..…………………..…………………….
วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ..........……....
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขประจาตัว ……………….…………………….. ตาแหน่ง ………………..…...………………………………………………..
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ………..….………….…
บ้านพัก ……..………….…. ห้องที่ …...….. ขอแจ้งระยะเวลาการไม่เข้าพักอาศัย เป็นระยะเวลา .......... ปี ....... เดือน
ตั้งแต่วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..............ถึง วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .................
เนื่องจาก................................................................................................................................................................
โดยมีหลักฐานทางราชการ.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ ายิ นยอมรั บ ความผิดชอบทั้งหมดที่เกิดความเสี ยหายจากการไม่พักอาศัยของข้าพเจ้า
รวมถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยข้างเคียง และเมื่อครบกาหนดตามที่แจ้ง ข้าพเจ้าจะกลับเข้ามาพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเช่นเดิม โดยระหว่างที่ข้าพเจ้ายังไม่กลับเข้าพักอาศัย ข้าพเจ้ายังคงรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพักอาศัย เช่น ค่าบารุงกิจการบ้านพักอาศัย ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หากข้าพเจ้าไม่กลับเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามที่แจ้ง ข้าพเจ้ายินยอมหมดสิทธิการพักอาศัย
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. เจ้าบ้าน
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
หมายเหตุ
๑. เจ้ าบ้านต้องรั บผิดชอบบ้านพักอาศัยคงเดิม ถึงแม้มีเหตุ ไปราชการ เจ็ บป่วย หรื อกรณีอื่น ๆ
และไม่สามารถอ้างว่าบ้านพักอาศัยชารุด ทรุดโทรม เพื่อขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย
๒. กรณีเกิดเหตุเพลิ งไหม้หรือความเสี ยหายอื่น ๆ และมี เหตุจากบ้านของเจ้าบ้าน เจ้าบ้าน
ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
๓. กรณีไม่พักอาศัย เกิน ๓ เดือน และไม่ จัดทาเอกสารตามผนวกนี้ จะใช้เป็นเหตุผ ลอ้างว่า
ไม่ทราบไม่ได้ และจะพิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป

ผนวก ๑๒ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราวสาหรับผู้มาเยี่ยม
กองทัพอากาศอนุญาตให้
๑. …………………………………………………………………..
๒. …………………………………………………………………..
๓. …………………………………………………………………..
๔. …………………………………………………………………..
๕. …………………………………………………………………..

อายุ …………………….ปี
อายุ …………………….ปี
อายุ …………………….ปี
อายุ …………………….ปี
อายุ …………………….ปี

เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ………………………
บ้านพัก …………….………… ห้องที่ …………………. ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ ..........……………………………..……………
สังกัด ………………… โดยเข้าพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ............. เดือน...............
พ.ศ. ...................... ถึงวันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ....................... และให้ใช้แทนบัตรแสดงตัวผ่านเข้า - ออก
ในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศได้
(ลงชื่อ)……………………………………………………
(..........................................................)
ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย
วันที่ …......….. เดือน …....………. พ.ศ. ……….….

ผนวก ๑๓ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
หนังสือยินยอมยกโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เป็นทรัพย์สิน
ของกองทัพอากาศ
เขียนที่ …..…………………………..……….
วันที่ ………… เดือน …………………. พ.ศ. .......……...
ข้าพเจ้า ………………………………………………………. หมายเลขประจาตัว ……………………………..…
สังกัด ….………………… พักอาศัยอยู่ เขต ……….……..… บ้านพัก …………….…….………... ห้องที่ ………………………
หลักฐานการเข้าพักอาศัยตามคาสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ………..….……. ลง ……….…………………
ตามอนุมัติผู้ปกครองการพักอาศัย เมื่อ .......................................... ท้ายหนังสือ สน.ผบ.ดม.
ที่ กห.๐๖๑๗.๕/ ............................. ลง .................................... ให้ข้าพเจ้าสร้างโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลง
ต่อเติมอื่น ๆ ตามแบบของกองทัพอากาศในบริเวณบ้านพักอาศัย ตรงสถานที่ที่ได้ตกลงกับผู้ปกครองการพักอาศัย
หรือผู้แทนนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้จัดสร้างขึ้นแล้ว หากข้าพเจ้าย้ายไปอยู่บ้านพักอาศัยอื่นหรือย้ายออกจากบ้านพักอาศัย
ของกองทั พ อากาศ ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมยกโรงเก็ บ รถยนต์ แ ละสิ่ ง ดั ด แปลง ต่ อ เติ ม อื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น
ของกองทัพอากาศ หรือหากกองทัพอากาศมีความจาเป็นจะใช้สถานที่บริเวณที่ข้าพเจ้าได้สร้างโรงเก็บรถยนต์
และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอื่น ๆ ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมจะรื้อถอนโรงเก็บรถยนต์ และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอื่น ๆ
ภายในเวลาที่กองทัพอากาศกาหนด โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อกองทัพอากาศ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานในหนังสือฉบับนี้
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้นไว้ ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกันเก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ที่
ผู้ปกครองการพักอาศัย ๑ ฉบับ
(ลงลายมือชื่อ) …………………………...………….. ผู้แสดงเจตนา
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………….. ผู้ปกครองการพักอาศัย
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………….. พยาน
( ............................................. )
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………….. พยาน
( ............................................. )

ผนวก ๑๔ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
เขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง
เขต ๑ (ท่าดินแดง)
ทิศเหนือ
จดถนนกานตรัตน์
ทิศใต้
จดถนนรณนภากาศ
ทิศตะวันออก
จดถนนเรียบคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก
จดถนนพหลโยธิน
เขต ๒ (ท่าดินแดง)
ทิศเหนือ
จดถนนรณนภากาศ
ทิศใต้
จดถนนพิมานทิพย์
ทิศตะวันออก
จดถนนเรียบคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก
จดถนนพหลโยธิน
เขต ๓ (ท่าดินแดง)
ทิศเหนือ
จดถนนพิมานทิพย์
ทิศใต้
จดถนนเรียบคลองชลประทาน
ทิศตะวันออก
จดถนนเรียบคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก
จดถนนพหลโยธิน
เขต ๖ (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง)
ทิศเหนือ
จดที่ทาการไปรษณีย์ดอนเมือง
ทิศใต้
จดตลาดใหม่ดอนเมือง
ทิศตะวันออก
จดถนนเชิดวุฒากาศ
ทิศตะวันตก
จดคลองเปรมประชากร
เขต ๖ (ทุ่งสีกัน)
ทิศเหนือ
จดถนนเดชะตุงคะ
ทิศใต้
จดหมู่บ้านปิ่นเจริญ และหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง
ทิศตะวันออก
จดคลองเปรมประชากร
ทิศตะวันตก
จดถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองใหม่ดอนเมือง
เขต ๗ (กรมทหารต่อสู้อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน)
ทิศเหนือ
จดหมู่บ้านวังทอง
ทิศใต้
จดสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
ทิศตะวันออก
จดสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
ทิศตะวันตก
จดถนนพหลโยธิน
หมายเหตุ เขต ๔ และ เขต ๕ เป็นเขตรักษาการณ์และสถานที่ราชการ

ผนวก ๑๕ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจาบ้านพักอาศัย แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่
แผ่นป้ายประจาบ้านพักอาศัย
- ขนาดกว้าง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร พื้นสีน้าเงิน
- ตัวอักษรสูง ๑๐ เซนติเมตร และตัวเลขสูง ๘ เซนติเมตร สีขาว
พ.๑๐๐๙

น.๒๐๐๗

ร.๑๒๔๙

แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้าน
- ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้าเงิน
- แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว
ร.อ.ดี พองาม
แผ่นป้ายชื่อหน้าที่
- ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้าเงิน
- แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว
หัวหน้าบ้าน

ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน

ป.๒๑๙๗

ผนวก ๑๖ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจาแฟลต แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่
หมายเลขประจาแฟลต
- ตัวเลขอักษรแบบพิมพ์และตัวเลขไทย ขนาดสูง ๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๕ เซนติเมตร
ฟส.๑

ฟส.(โสด)

ฟป.๒

แผ่นป้ายหมายเลขประจาห้อง
- ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร พื้นสีเงิน
- ตัวเลขอารบิค ขนาดสูง ๒.๕ เซนติเมตร สีดา
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แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้าน
- ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้าเงิน
- แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว
ร.อ.ดี พองาม
แผ่นป้ายชื่อหน้าที่
- ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้าเงิน
- แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว
หัวหน้าบ้าน

ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน

ผนวก ๑๗ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สน.ผบ.ดม.(กรปภ.โทร.๒-๘๗๓๘)
ที่ กห ๐๖๔๒.๔/
วันที่
เรื่อง ขอส่งรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง ประจาเดือน
เสนอ กพ.ทอ.
สน.ผบ.ดม.ขอส่งรายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย รายละเอียด ดังนี้
จานวน
ลาดับ
ประเภทบ้านพักอาศัย
ยอด ว่าง
ไม่ว่าง
หมายเหตุ
จริง
รอซ่อม ผ่อนผัน ไม่ผ่อนผัน
๑ เขต ๑ (ท่าดินแดง)
- บ้านเดี่ยว
- แฟลต
\- ตึกแถว
๒ เขต ๒ (ท่าดินแดง)
-- บ้านเดี่ยว
- แฟลต
- ตึกแถว
๓ เขต ๓ (ท่าดินแดง)
- บ้านเดี่ยว
- แฟลต
- แฟลตโสด น.สัญญาบัตร
- แฟลตโสด น.ประทวน
- ตึกแถว
๔ เขต ๖ (หลังสถานีรถไฟดอนเมือง)
-แฟลต
๕ เขต ๖ (ทุ่งสีกัน)
- แฟลต น.สัญญาบัตร
- แฟลต น.ประทวน
- ตึกแถว
จึงเสนอมาเพื่อทราบ
พล.อ.ต.
ผบ.ดม.

ลับ

ผนวก ๑๘ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานขอตรวจค้นบ้านพักอาศัย

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สน.ผบ.ดม.(กรปภ.โทร.๒-๘๗๓๘)
ที่ กห ๐๖๔๒.๔/
วันที่
เรื่อง ขอตรวจค้นบ้านพักอาศัย
เรียน เจ้าบ้าน
อาศัย อานาจตามระเบี ยบ ทอ.ว่ าด้ ว ยการพั กอาศั ย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๒ ด้ว ยปรากฏว่ า
เจ้าบ้าน………………………………………………………….….…….…………….....…… สังกัด ………………………….………………
พักอาศัยในบ้านพักเลขที่ ………………………. แขวง ….……………..…………… เขต ………………………………… กทม.
ซึ่งเป็นบ้านพักของ ทอ.คือ ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต …………... บ้านพัก ………………...………
ห้องที่ …………… ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ……………… ลง ………..………เรื่อง..........................................…………
มีเหตุอันสมควรสงสั ย ว่า เจ้ าบ้านให้ ที่พักหลบซ่อนบุคคลผู้ ถูกกล่ าวหาว่ากระทาความผิ ด หรือมีสิ่งของผิ ด
กฎหมายอยู่ในความครอบครอง หรือสิ่งของที่ได้ ใช้ในการกระทาความผิด หรือได้มาโดยการกระทาความผิด
หรือสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดี อันจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ ทอ.จึงให้
คณก.ตรวจค้ น บ้ า นพั ก อาศั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย น.เวรอ านวยการ ทอ.หรื อ ผช.น.เวรอ านวยการ ทอ.,
น.อานวยการหรือ น.เวรประจาส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าบ้านผู้ถูกตรวจค้น และ น.เวรกองร้อยรักษาการณ์
พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.ดาเนินการตรวจค้นบ้านพักอาศัยของท่าน ในวันที่ …... เดือน ………………..
พ.ศ. ………….……
เมื่อทาการตรวจค้น ตามหนังสื อฉบับนี้แล้ ว หากพบว่ามีการกระท าความผิ ดต่อกฎหมาย
ให้ คณก.ตรวจค้ น บ้ านพักอาศัย ด าเนิ นการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ คาสั่ ง ของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจค้นด้วยดี
พล.อ.ต.
ผบ.ดม.

ลับ

ผนวก ๑๙ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
หนังสือยินยอมการตรวจค้นบ้านพักอาศัย
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………….... สังกัด …..…….………..………….……….
พักอาศัยอยู่ที่ ……………..………………….. แขวง ……………….….………..… เขต ………….…………...……………… กทม.
ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ คือ ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ……………………………...…
บ้านพัก ………………...……… ห้องที่ ……………..……… ตามหลักฐาน ……………..…………….…………..……………………
ยินยอมให้ทาการตรวจค้นบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้า และให้ความร่วมมือด้วยดี หากพบว่าในการพักอาศัย
ของข้ า พเจ้ า หรื อ บุ ค คลในบ้ า นพั ก อาศั ย ของข้ า พเจ้ า กระท าความผิ ด จริ ง ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ด าเนิ น การ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคาสั่งของทางราชการ โดยดี
(ลงชื่อ) ………………………………………………… เจ้าบ้าน
( …………………………….………………. )
(ตาแหน่ง) …………………….………………..…………
วันที่ ……........ เดือน ….…………. พ.ศ. ……........

ผนวก ๒๐ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานสถานภาพการพักอาศัย
เขต ……………………. ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว หมายเลข ……………………..
ลาดับ ห้อง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

สถานภาพการพักอาศัย
หมายเหตุ
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย

ลาดับ ห้อง

สถานภาพการพักอาศัย
หมายเหตุ
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
…………………………………………………………………..…………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………......................................................................
(ลงชื่อ) ………………………………………………… หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
(………………………………………………..)
…………. /…………. /……..…..

ผนวก ๒๑ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานส่งคืนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
เขียนที่ …..…………………..…………………….
วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ...........……...
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขประจาตัว ……………….…………………….. ตาแหน่ง ………………..…...………………………………………………..
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ……….….………….…
บ้านพัก ……..…………………. ห้อง ……………..……….... มีความประสงค์ขอส่งบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศคืน
ในวันที่ ……….….. เดือน ..…………… พ.ศ. ..….………..เวลา………………สาเหตุที่คืนบ้าน…….……………………………
.............................................................................................................................................................................
ขอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจรับบ้านดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่ติดค้างชาระ ค่าบารุง, ค่าไฟฟ้า และค่าน้าประปา ของกองทัพอากาศ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้กรมการเงินทหารอากาศหักเงินบาเหน็จ-บานาญได้
(ลงชื่อ) ……………………………….……………. ผู้ส่งบ้านคืน
( ………………………………………….. )
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ……….………………………………….
ส่ง สารวัตรเขต …..…………. ทราบ
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ ชย.ทอ.เพื่อตรวจรับบ้านคืนตามเรื่องนี้
- แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน ให้งดหักเงินบารุง
(ลงชื่อ) ……………………………………………..
หน.ผคศ.กรปภ.สน.ผบ.ดม.
…………. /…………. /…………..
ตรวจแล้ว
(ลงชื่อ) ……………………………….….. หัวหน้าสารวัตรเขต
(…………………………………..)
..…….… /………… /……..…..
(ลงชื่อ) ……..………………………..….. จนท.ชย.ทอ.
(…………………………………..)
..…….… /………… /……..…..

(ลงชื่อ) …………..…………..………..….. พยาน
(…………………………………..)
..…….… /………… /……..…..
(ลงชื่อ) ……………….………………..….. พยาน
(…………………………………..)
..…….… /………… /……..…..

ผนวก ๒๒ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานยินยอมให้หักเงินในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ
เขียนที่ …..…………………..…………………….
วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ..........……...
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขประจาตัว ……………….…………………….. ตาแหน่ง ………………..…...………………………………………………..
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ……….….………….…
บ้านพัก ……….………….…. ห้อง ………..……....….ตามคาสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ................ลง ....................
เรื่อง ............................................................................................. ขอให้ข้อตกลงไว้ต่อกองทัพอากาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ
ข้อ ๒ ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักเงินรายได้ประจาเดือนของข้าพเจ้าเป็ นเงิน
บริจาคประจา เพื่อเป็นค่าบารุงส่งให้กรมการเงินทหารอากาศ เพื่อใช้ดูแลรักษาความสะอาด ซ่อมแซม สิ่งชารุด
เสี ย หาย การสุ ขาภิบ าล สิ่ งแวดล้ อม และอื่น ๆ ในบ้านพักอาศัยของกองทั พอากาศ ให้ เกิดประโยชน์กั บ
ผู้พักอาศัยเป็นส่วนรวม และจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ ข้าพเจ้ายิ นยอมหมดสิทธิในการพักอาศัยเมื่อฝ่ าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือปฏิบัติผิ ด
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ และ
จะดาเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยทันที
ข้อตกลงฉบั บ นี้ ทาขึ้น เป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เจ้าบ้านและหั ว หน้าควบคุม
การพักอาศัยเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. เจ้าบ้าน
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน
( …............................................ )
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน
( ............................................... )

ผนวก ๒๓ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานยินยอมให้หักเงิน (การผ่อนผันการพักอาศัย)
เขียนที่ …..…………………..…………………….
วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ..........……...
๑. ตามคาสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ……….…………... ลง ..………………………………….…..…
เรื่อง…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…
ให้ข้าพเจ้า ……………..…………………………………………………… หมายเลขประจาตัว ………………………..………………
สังกัด ……………….......... รับเงินเดือน …..……….…… ชั้น …………..………... เป็นเงิน ………….…………………… บาท
หมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ……….……
บ้านพัก ……..…………………. ห้อง ……………..…....ตั้งแต่วันที่ …………….. เดือน ………………… พ.ศ. …………… นั้น
๒. ข้าพเจ้า …………………...……………………….. ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย
ของกองทัพอากาศต่อไปอีกตั้งแต่เดือน …………….… พ.ศ. ………..…. จนถึงเดือน ……...…...….… พ.ศ. ..…………..
ตามหนังสื อขอผ่อนผันที่แนบ ระหว่างที่ ข้าพเจ้าได้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศนี้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้หน่วยเกี่ยวข้องหักเงินบานาญหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับตามสิทธิ เป็นค่าไฟฟ้า และค่าน้าประปา หรือ
ค่าบริการอื่น ๆ เป็นรายเดือน ตามที่ข้าพเจ้าได้ใช้ไป
๓. หากข้าพเจ้าได้เสียชีวิตระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันให้เข้าพักอาศัยบ้านพักของกองทัพอากาศ
ข้าพเจ้ายินดีให้หักเงินจากทายาทที่เป็นผู้รับเงินตามสิทธิ เป็นผู้ชาระค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๒ ให้กับกองทัพอากาศ
จนครบตามจานวนเงินที่ได้ใช้ไป
๔. หนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทาไว้กับหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย เพื่อให้หัวหน้า
ควบคุมการพักอาศัยดาเนินการส่งต่อไปยังหน่วยที่มีหน้าที่หักเก็บเงินรายได้ของข้าพเจ้า จากกรมการเงินทหารอากาศ
หรือจากคลังจังหวัดที่ข้าพเจ้าได้รับบานาญ หรือเงินอื่นใดที่จะได้รับตามสิทธิ
(ลงชื่อ) ……………………….……………………. ผู้ให้คายินยอม
(ลงชื่อ) ………………………………….............. หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย
(ลงชื่อ) ………………………………………..…… พยาน
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ) ………………………………………..…… พยาน
(…………………………………………..)

ผนวก ๒๔ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐
แบบรายงานการขอผ่อนผันการพักอาศัย

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
ที่
วันที่
เรื่อง ขอผ่อนผันการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.
เรียน ประธานกรรมการบ้านพักอาศัย ทอ.
ข้าพเจ้า ...........……………..…………………................................. สังกัดเดิม ..................................
(กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน) เป็น สามี / ภรรยา ......………………………........................... สังกัดเดิม .......……................…..
โทรศัพท์บ้าน ………………………………………....................... มือถือ …………………….......…...…………………...............
พักอาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัย ทอ.ประเภท ( ) บ้านเดี่ยว ( ) แฟลต ( ) ตึกแถว เขต ……….….…………………….…
บ้านพัก ……..……………………………………. ห้อง …………………..……….... มีบุคคลในครอบครัว……..............…….คน
หมดสิทธิการพักอาศัยเนื่องจาก .......................................................................................................................
ข้าพเจ้า ได้ทาเรื่องขอผ่อนผันมาแล้ว ............. ครั้ง เมื่อวันที่ .................................... ถึง ....................................
และครั้งนี้มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการพักอาศัยในบ้านพัก ทอ.ต่อจนถึง ……….........................................…
โดยมีเหตุผล ดังนี้
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)……………………………………………………
บุคคลที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน…………………………………………........................มือถือ……………………….......…...…………………............
หมายเหตุ ต้องแนบหลักฐานประกอบเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

