
    
 

 
 
 

ระเบียบกองบิน ๕๖ 
ว่าด้วยการพักอาศัย 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
……………………………………. 

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยที่เป็น
การสมควรปรับปรุงระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับการจัดบ้านพัก
อาศัยกองบิน ๕๖ ให้เป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานแก่ข้าราชการ เพ่ือให้การพักอาศัย ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๕ บรรดาระเบียบและ
คำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้    
๔.๑ “บ้านพักอาศัย” หมายความว่า ที่พักอาศัยซึ่งกองบิน ๕๖ จัดสร้างขึ้นพร้อมด้วย 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพักอาศัยของข้าราชการ ได้แก่ บ้านเดี่ยว แฟลต และตึกแถว รวมทั้ง 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพ้ืนที่อันเป็นเขตของบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ นั้น ไม่ว่าจะมีเขตรั้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงบ้านรับรองของกองบิน ๕๖    

๔.๒ “ผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีอำนาจรับผิดชอบกำกับดูแล 
การพักอาศัย ของข้าราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ (๒) เป็นผู้ปกครอง
การพักอาศัยโดยตำแหน่ง    

๔.๓ “รองผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีอำนาจรับผิดชอบรองจาก 
ผู้ปกครองการพักอาศัย ให้ เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นรองผู้ปกครองการพักอาศัยโดยตำแหน่ง 

๔.๔ “หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย  
สำหรับการพักอาศัย ให้ ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕๖ เป็นหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยโดย
ตำแหน่ง  

 
                                                                         ๔.๕ “ผู้ช่วยหัวหน้า... 
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๔.๕ “ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
ควบคุมการพักอาศัย สำหรับการพักอาศัย ให้รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕๖ เป็นผู้ช่วยหัวหน้า
ควบคุมการพักอาศัย โดยตำแหน่ง  

๔.๖ “สารวัตรปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการ
พักอาศัย ในพ้ืนที่เขตการพักอาศัย ให้ นายทหารควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองร้อยทหารสารวัตร
กองบิน ๕๖ เป็นสารวัตรการพักอาศัย โดยตำแหน่ง 

๔.๗ “ผู้ช่วยสารวัตรปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุม
และกำกับดูแลการพักอาศัย ให้ เจ้าหน้าการพักอาศัย กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ เป็นผู้ช่วยสารวัตร
ปกครองการพักอาศัยโดยตำแหน่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕๖ ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสารวัตรปกครองการพักอาศัย    

๔.๘  “หัวหน้าบ้าน” หรือ “ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้มีความ
ประพฤติดี เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือของเจ้าบ้านส่วนใหญ่ในแฟลตหรือตึกแถว    

๔.๙  “เจ้าบ้าน” หมายความว่า ข้าราชการที่กองบิน ๕๖ มีคำสั่งบรรจุให้เข้าพักอาศัย
ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ และต้องเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยนั้นเป็นประจำ    

๔.๑๐ “ครอบครัว” หมายความว่า สามีหรือภรรยา บุตร บิดาและมารดาของทั้งฝ่าย
สามีและภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าบ้าน    

๔.๑๑ “ผู้อาศัย” หมายความว่า ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นประจำ 
แต่มิได้เป็นครอบครัวของเจ้าบ้าน    

๔.๑๒  “ผู้พักอาศัย” หมายความว่า บุคคลทุกคนที่อยู่ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖    
๔.๑๓  “ผู้มาเยี่ยม” หมายความว่า ผู้ที่มาเยี่ยมผู้พักอาศัยเป็นครั้งคราว    
๔.๑๔  “ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน 

ที่บรรจุในตำแหน่งอัตราทหาร สังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งกองบิน ๕๖ และรวมถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กองบิน ๕๖    

๔.๑๕  “ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง” หมายความว่า ข้าราชการที่ถูกบรรจุ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนป้องกันประเทศ หรือเป็นเจ้าหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ประจำส่วนราชการ รวมถึง 
ข้าราชการที่สนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศในภาวะปกติหรือภาวะไม่ปกติ    

๔.๑๖  “บ้านประจำตำแหน่ง” หมายความว่า บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่กำหนดให้ 
เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิเข้าพักอาศัยได้    

๔.๑๗ “คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖” หมายความว่า คณะกรรมการ  
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เพ่ือพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  

 
        ๔.๑๘ “การมีสิทธิ... 
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๔.๑๘ “การมีสิทธิเข้าพักอาศัย” หมายความว่า ข้าราชการผู้ที่มีคำสั่งกองบิน ๕๖   
ให้ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ รวมถึงผู้พักอาศัยและผู้ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย 
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ตามระเบียบนี้    

๔.๑๙ “การหมดสิทธิพักอาศัย” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้ที่มีคำสั่งกองบิน ๕๖  
ให้หมดสิทธิการพักอาศัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ และให้ถือว่า 
ผู้พักอาศัยหมดสิทธิการพักอาศัยด้วย กรณีผู้พักอาศัยคนหนึ่งคนใดซึ่งมิใช่เจ้าบ้านเป็นผู้หมดสิทธิการพักอาศัย   
ให้ถือว่าเป็นการหมดสิทธิการพักอาศัยเฉพาะบุคคลผู้นั้น  

ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๔.๒ ถึงข้อ ๔.๗ และ 
ข้อ ๔.๑๗ ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้ครอบคลุมหน่วยแยกและหน่วยสมทบด้วย  

ข้อ ๖ ให้ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕๖ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ ๗ กองบิน ๕๖ มีนโยบายในการจัดอาคารสถานที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของทาง
ราชการ เพ่ือใช้เป็นบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ของข้าราชการที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย
เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้    

๗.๑ เพ่ือเป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่ข้าราชการ สำหรับการพักอาศัยและอำนวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวัน    

๗.๒ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและผู้พักอาศัย  
โดยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เหมาะสมและปลอดภัย    

๗.๓ เพ่ือให้การปกครองบังคับบัญชา การกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ พักอาศัย  
และผู้มาเยี่ยม ตลอดจนการดูแลรักษาอาคารสถานที่ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      หมวด ๒... 
 



  - ๔ - 

                                หมวด ๒ 
อำนาจหน้าที่และการปกครอง 

ข้อ ๘ คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ประกอบด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ 
(๒) เป็นประธานกรรมการ เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นรองประธานกรรมการ และผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร
กองบิน ๕๖ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ตาม
ผนวก ๑ ท้ายระเบียบนี้ และให้รายงานผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป   

ข้อ ๙ ผู้ปกครองการพักอาศัย สำหรับการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้บังคับการกองบิน ๕๖  
มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้    

๙.๑ ควบคุม ดูแล แนะนำ ตักเตือน หรือพิจารณาการมีสิทธิเข้าพักอาศัยและ 
การหมดสิทธิการพักอาศัยของผู้พักอาศัย ให้ถูกต้องตามระเบียบนี้  

๙.๒ แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้าบ้านหรือผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน ตามความเหมาะสม 
๙.๓ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย 

เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป    
๙.๔ รายงานความผิดของเจ้าบ้านไปยังหน่วยต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาลงทัณฑ์ทาง

วินัย  การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี  การดำเนินการทางด้านการปกครองบังคับบัญชา                                 
การดำเนินการ ส่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการดำเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย หากความผิดนั้นเป็นคดีอาญา ให้รายงานคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการ หมดสิทธิการพักอาศัย หรือพิจารณาให้รับโทษอ่ืนต่อไป    

๙.๕ ให้ความร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาล  
ตามกฎหมายในการดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย    

๙.๖ รายงานให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ หาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง 
เมื่อมีทรัพย์สินของทางราชการเก่ียวกับการพักอาศัย สูญหาย เสียหาย  

๙.๗ สั่งการให้ผู้พักอาศัยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด  
ให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยมีหลักฐานการกระทำผิดอย่างชัดแจ้งและยอมรับความผิดนั้นแล้ว 
ออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ไว้ก่อน และดำเนินการให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 

๙.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขนย้ายทรัพย์สินผู้พักอาศัย หากผู้พักอาศัยหมดสิทธิ  
การพักอาศัยแต่ไม่ดำเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ รวมทั้งจัดการให้ผู้พักอาศัยออกจาก 
บ้านพักอาศยักองบิน ๕๖ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้    

๙.๙ พิจารณาดำเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการพักอาศัยตามความเหมาะสม 
เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เพ่ือดำเนินการต่อไป   

 
                          ข้อ ๑๐  รองผู้ปกครอง... 
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ข้อ ๑๐ รองผู้ปกครองการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอำนาจและหน้าที่ 
ดังนี้ 

๑๐.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัยในกิจการเกี่ยวกับการพั กอาศัยใน 
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองการพักอาศัย และทำการแทนเมื่อผู้ปกครอง 
การพักอาศัย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

๑๐.๒ พิจารณาอนุญาตให้เจ้าบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราว  
๑๐.๓ พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัวและผู้อาศัยเข้าพักอาศัย  
๑๐.๔ พิจารณาอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยชั่วคราว  
๑๐.๕ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเจ้าบ้าน ซ่ึงได้รับการ

ตรวจสอบยืนยันจากแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ เป็นที่เรียบร้อย    
๑๐.๖ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งโทรศัพท์ของเจ้าบ้านจากหน่วยงานภายนอก    
๑๐.๗ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเหล็กดัดหรือมุ้งลวดของเจ้าบ้าน  
๑๐.๘ พิจารณาช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย 

และการบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ถนน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์สุขแก่ผู้พักอาศัย    
๑๐.๙ ควบคุมการพักอาศัยให้เป็นตามหลักสุขาภิบาล 
๑๐.๑๐ เสนอแนะต่อผู้ปกครองการพักอาศัย เพ่ือพิจารณาการหมดสิทธิการพักอาศัย

กรณีผู้พักอาศัยละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
๑๐.๑๑ ควบคุมและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการดำเนินการตรวจค้นบ้านพัก

อาศัยกองบิน ๕๖ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการมีความสงสัยตามสมควรแก่กรณี หรือสืบทราบว่า   
 ผู้พักอาศัย มีการกระทำผิดในลักษณะของความผิดทางอาญา โดยคณะกรรมการตรวจค้นบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 
ประกอบด้วย นายทหารเวรกองบิน ๕๖ หรือผู้ช่วยนายทหารเวรกองบิน ๕๖ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงตามสังกัด
ของเจ้าบ้านผู้ถูกตรวจค้น และนายทหารเวรกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕๖ 

ข้อ ๑๑ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอำนาจและหน้าที่ 
ดังนี้    

๑๑.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัย รองผู้ปกครองการพักอาศัย ตามที่ได้รับ
มอบหมาย    

๑๑.๒ ควบคุมทะเบียนผู้พักอาศัย จัดทำทะเบียนพัสดุประจำบ้านตามที่แผนกช่างโยธา 
กองบิน ๕๖ เป็นผู้กำหนด และซองเก็บเอกสารประจำบ้าน โดยจัดทำเป็น ๒ ชุด เพื่อเก็บไว้ที่     

๑๑.๒.๑  กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน๕๖ 
๑๑.๒.๒  เจ้าบ้าน  
 
           ๑๑.๓  ตรวจสอบ... 
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๑๑.๓ ตรวจสอบพัสดุประจำบ้านร่วมกับเจ้าบ้านใหม่ แล้วลงชื่อรับรองร่วมกับ  
เจ้าบ้านใหม่ในทะเบียนพัสดุประจำบ้าน   

๑๑.๔ ตรวจสอบพัสดุประจำบ้านให้ถูกต้องและรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัย 
ทราบทุก ๑ ปี ภายในเดือนมกราคมของทุกปี หากปรากฏว่ามีของเสียหาย อันสืบเนื่องมาจากผู้พักอาศัย  
เป็นต้นเหตุ ให้ผู้พักอาศัยดำเนินการซ่อมแซม หรือนำมาเปลี่ยนทดแทนให้คงสภาพเดิม หรือชดใช้เงินตามราคา 
ที่ทางราชการกำหนด โดยสามารถเข้าตรวจสำรวจได้ขณะยังมีผู้พักอาศัย    

๑๑.๕ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่ว่าง    
๑๑.๖ กำกับดูแลและกวดขันผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงกรณี  

ผู้พักอาศยั ปฏิบัติผิดระเบียบที่ทางราชการกำหนด โดยไม่ใช่การกระทำความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการดังนี้     
๑๑.๖.๑ แจ้งเตือนเจ้าบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปิดประกาศไว้หน้า 

บ้านพกัอาศัยกองบิน ๕๖ ของเจ้าบ้าน 
๑๑.๖.๒ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๑๑.๖.๑ แล้ว ไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม  

ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดของเจ้าบ้าน เพ่ือดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน     
๑๑.๖.๓ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๑๑.๖.๒ แล้ว ไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม  

ให้รายงานผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๑๑.๗ รายงานสถานภาพการพักอาศัยทุกเดือน  

ข้อ ๑๒ ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยมีอำนาจ 
และหน้าที ่ดังนี้ 

๑๒.๑ ช่วยเหลือหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๑๒.๒ ตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ หากพบเห็นผู้ปฏิบัติ 

ผิดระเบียบหรือมีบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ว่าง ต้องรายงานให้หัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบโดยด่วน  
๑๒.๓  ตรวจตรา ดูแล ผู้พักอาศัยให้ได้รับความสะดวกและใช้สาธารณูปโภค 

อย่างประหยัด    
๑๒.๔ ตรวจตรา ดูแล เกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่  

ที่เก่ียวข้อง    
๑๒.๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการสร้าง ปรับปรุง  

ต่อเติม แก้ไขบ้านพักอาศัย หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี เป็นต้น ตามที่ได้ 
ขออนุญาตไว้แล้ว ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด แล้วรายงานให้หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย  
เพ่ือลงหลักฐานในทะเบียนพัสดุประจำบ้าน  

 
       ข้อ ๑๓ สารวัตร... 
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ข้อ ๑๓ สารวัตรปกครองการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอำนาจและ 
หน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑๓.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัยกองบิน ๕๖ ในกิจการเกี่ยวกับการพักอาศัย 
ตามแต่ผู้ปกครองการพักอาศัยกองบิน ๕๖ จะมอบหมาย  

๑๓.๒ พิจารณาอนุญาตผู้เยี่ยมเยียนให้พักอาศัยอยู่ได้ชั่วคราวในบ้านพักอาศัยของ
ทางราชการที่มีสิทธิการพักอาศัยอยู่แล้วคราวละไม่เกิน ๗ วัน 

๑๓.๓ ควบคุม ดูแล แนะนำ และตักเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพักอาศัย 
ให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร ศีลธรรม และประเพณีอันดี เพ่ือให้การพัก
อาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๑๓.๔ รับเรื่องร้องทุกข์ เมื่อผู้พักอาศัยได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย 

ข้อ ๑๔ ผู้ช่วยสารวัตรปกครองการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อสารวัตรปกครองการพักอาศัย  
มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้    

๑๔.๑ ตรวจตราการพักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๑๔.๒ ตรวจสอบผู้พักอาศัยให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนผู้พักอาศัยตามผนวก ๒  

ท้ายระเบียบนี้ หากปรากฏว่าไม่ตรงกัน เจ้าบ้านไม่พักอาศัยจริง หรือไม่มีผู้ พักอาศัย ต้องรายงานให้สารวัตร
ปกครองการพักอาศัย ทราบโดยด่วน    

๑๔.๓ ตรวจตราบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่ยังไม่ได้บรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัย 
เป็นประจำ เพ่ือป้องกันการโจรกรรม การมั่วสุม และความชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพบเหตุผิดปกติ 
ต้องรายงานให้หัวหน้าสารวัตรปกครองการพักอาศัยทราบโดยด่วน    

๑๔.๔ รายงานเมื่อมีทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖   
สูญหาย เสียหาย เพ่ือให้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติ 
เมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระท ำละเมิด  
ของเจ้าหน้าที ่

ข้อ ๑๕ หัวหน้าบ้าน ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้    
๑๕.๑ ควบคุมการพักอาศัย แนะนำ และตักเตือนผู้พักอาศัยในเขตรับผิดชอบ  

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบนี้   
๑๕.๒ ตรวจตราการใช้สาธารณูปโภค ให้ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกและประหยัด                                   
๑๕.๓ ให้ความร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาล 

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการพักอาศัยเมื่อได้รับการร้องขอ แต่ทั้งนี้ต้อง 
 
        ได้รับความ... 
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ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองการพักอาศัยแล้วเท่านั้น   
๑๕.๔ รายงานเหตุการณ์ผิดปกติหรือพฤติการณ์ อันเป็นภัยต่อทางราชการ  

ให้สารวัตรปกครองการพักอาศัยทราบ ถ้าเป็นเรื่องที่ ไม่ควรเปิดเผยให้รีบรายงานลับถึงผู้ปกครอง 
การพักอาศัยโดยตรง   

ข้อ ๑๖ ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน มีอำนาจและหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
และทำการแทนหัวหน้าบ้านเมื่อหัวหน้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีหัวหน้าบ้าน   

ข้อ ๑๗ เจ้าบ้าน ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าบ้าน มีหน้าที่ดังนี้    
๑๗.๑ ดูแลรับผิดชอบผู้พักอาศัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
๑๗.๒ ดูแลรับผิดชอบบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ และพัสดุประจำบ้านให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อย และมีจำนวนถูกต้องครบถ้วน หากพัสดุประจำบ้านเกิดชำรุดหรือสูญหาย ต้องจัดหาสิ่งของ  
ที่มีลักษณะคุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่ามาทดแทนด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่การชำรุดหรือ 
สูญหายนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือหมดอายุการใช้งาน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด    

๑๗.๓  ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดและจัดบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ รวมทั้ง 
บริเวณโดยรอบ ให้น่าอยู่อาศัย เหมาะสม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล    

๑๗.๔ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร เมื่อมีคนเกิด คนเสียชีวิต  
หรือคนย้ายที่อยู่ หากผู้พักอาศัยเสียชีวิต ต้องรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัยทราบโดยด่วน 

๑๗.๕ เมื่อผู้อยู่ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นโรคที่ เป็นภัยต่อสังคมหรือ 
สังคมรังเกียจ เช่น โรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่เชื้อโรค ต้องรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัยทราบโดยด่วน 
เพ่ือประสานโรงพยาบาล กองบิน ๕๖ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    

๑๗.๖ รับผิดชอบโทรศัพท์และเครื่องดับเพลิงซึ่งทางราชการจัดไว้เป็นส่วนรวม  
ในแฟลตและตึกแถว หากมีสภาพชำรุดหรือเสียหาย เจ้าบ้านทุกคนในแฟลตหรือตึกแถวนั้น จะต้องชดใช้ 
ค่าเสียหาย ยกเว้นความเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน    

๑๗.๗ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและควบคุมดูแลผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
โดยเคร่งครัด    

๑๗.๘ ผู้พักอาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ให้เจ้าบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่  
บ้านพักอาศัย กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ ทราบภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบคำสั่ง    

๑๗.๙ เจ้าบ้าน และสามีหรือภรรยาที่เป็นข้าราชการในสังกัดกองบิน ๕๖ ต้องแจ้ง
ย้ายเข้าสำเนาทะเบียนบ้านของทางราชการ (ยกเว้นบ้านประจำตำแหน่ง) 

 
 
       ๑๗.๑๐  บริจาค... 
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๑๗.๑๐  บริจาคเงินรายได้ตามอัตราค่าบำรุงที่กองบิน ๕๖ กำหนด รวมถึง 
ยินยอมให้หักเงินประกันบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ค่าบริการเคเบิลทีวี บน.๕๖ และระบุความยินยอมให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดหักเงินรายได้รายเดือน เป็นประจำทุกเดือนส่งให้แผนกการเงิน กองบิน ๕๖ เมื่อเจ้าบ้านได้
บริจาคเงินรายได้และยินยอมให้หักเงินค่าบริการเคเบิลทีวี บน.๕๖ แล้ว แต่เจ้าบ้านไม่เข้าพักอาศัย ด้วยเหตุผล
อันไม่สมควร จะไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างว่าเป็นสิทธิของเจ้าบ้านที่จะไม่พักอาศัย สำหรับเจ้าบ้านที่ถูกสั่งให้พัก
ราชการให้ตดิต่อชำระเงินกับแผนกการเงิน กองบิน ๕๖ 

๑๗.๑๑ รายงานให้หัวหน้าควบคุมการพักอาศัยเมื่อต้องไปราชการต่างประเทศ
หรือ ต่างจังหวัด มีระยะเวลามากกว่า ๓ เดือนขึ้นไป โดยไม่มีครอบครัวพักอาศัยอยู่  

๑๗.๑๒ จัดทำป้ายชื่อเจ้าบ้าน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการกำหนด เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงชั้นยศ ชื่อหรือนามสกุล ให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบคำสั่ง  
หากตรวจพบเกิน ๓ ครั้ง แล้วยังไม่ดำเนินการ ถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้    

๑๗.๑๓ ปฏิบัติตามระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   

ข้อ ๑๘ ผู้พักอาศัย มีหน้าที่ ดังนี้    
๑๘.๑ ศึกษาระเบียบและประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด  

ในกรณีมีการกระทำที่ฝ่าฝืนและถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบจะถือเป็นข้ออ้างว่า 
ไม่ทราบระเบียบนี้มิได้    

๑๘.๒ ใช้สาธารณูปโภคด้วยความประหยัด ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาจะต้องใช้ 
เฉพาะผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ของตนเองเท่านั้น ห้ามบุคคลอ่ืนมาร่วมใช้ภายนอกบ้านพักอาศัย
กองบิน ๕๖ ของตนเองโดยเด็ดขาด    

๑๘.๓ สอดส่องดูแลมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำประปา หรือโทรศัพท์ รวมถึงอุปกรณ์  
ที่เก่ียวข้อง หากพบว่าชำรุด ให้แจ้งเจ้าบ้านเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย    

๑๘.๔ ให้ความคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะ ต้องไม่ปล่อยปละ 
ละเลยให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติอันไม่สมควร ซึ่งอาจจะเป็นภัยหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ 
แก่ผู้อื่น    

๑๘.๕ ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนบ้านตามสมควร หรือประสานให้หัวหน้าบ้านทราบ    
๑๘.๖ ต้องทำความรู้จักผู้บังคับบัญชาในสายการบังคับบัญชาตามหน้าที่ราชการ 

ของเจ้าบ้าน ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบิน ๕๖ และต้องไม่ละเลยต่อการแสดงความเคารพ  
ในโอกาสที่พบเห็น    

๑๘.๗ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและการอยู่ร่วมกันในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  
มีความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลต่อกัน และพึงปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความมีน้ำใจและไมตรี   

 
       ๑๘.๘ เมื่อทราบ... 
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๑๘.๘ เมื่อทราบเรื่องราว พฤติการณ์ หรือความลับ อันจะเป็นภัยแก่ทางราชการ 
ต้องแจ้งเจ้าบ้านเพื่อรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัยหรือหัวหน้าบ้านทราบทันที    

๑๘.๙ ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามท่ีกองบิน ๕๖ กำหนด 
๑๘.๑๐ ให้ความร่วมมือกับกองบิน ๕๖ เมื่อได้รับการร้องขอ   

ข้อ ๑๙ หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 
เมื่อได้รับการร้องขอ  

หมวด ๓ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยและผู้อาศัย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาบรรจุข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยและผู้อาศัยให้เข้าพักอาศัย  
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้    

๒๐.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ (ยกเว้นบ้าน
ประจำตำแหน่ง) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

๒๐.๑.๑  เป็นข้าราชการตามข้อ ๔.๑๔ กรณีสมรสแล้วต้องได้รับความ
ยินยอม จากสามีหรือภรรยา   

๒๐.๑.๒  เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่ว่าข้าราชการผู้นั้นกำลังใช้สิทธิ เบิก
ค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ก็ตาม ยกเว้นข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความม่ันคง     

๒๐.๑.๓    ไม่เป็นผู้ขอใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ชำระเงินกู้เพ่ือชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยต้นสังกัดรวมถึงคู่สมรส 

๒๐.๑.๔  เป็นผู้ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในบ้านหรืออาคารแห่งอ่ืนใด  
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตรจากสถานที่ปฏิบัติงาน กรณีสมรสแล้ว สามีหรือภรรยาต้องไม่ได้รับการจัดสรร
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ อยู่ก่อนแล้ว     

๒๐.๑.๕  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิการขอพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
กองบิน๕๖ 

๒๐.๑.๖  มีอายุราชการเหลือมากกว่า ๕ ปี 
๒๐.๒ ข้าราชการที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้พิจารณาบรรจุ 

ตามลำดับ ดังนี้     
๒๐.๒.๑  เป็นผู้ไร้ที่พักอาศัยหรือที่พ่ึงพิง อันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิม 

ประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัยอื่น ๆ หากมิได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ แล้วจะได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริง  

 
      ๒๐.๒.๒  เป็นผู้ถูก... 
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๒๐.๒.๒  เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดิน 
ที่ปลูกบ้านโดยอำนาจของกฎหมาย ด้วยสาเหตุที่มิใช่เกิดจากข้าราชการ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริง หรือเป็นข้าราชการ
ที่เคยมีบ้านประจำตำแหน่งแต่หมดสิทธิการพักอาศัย หรือเป็นผลกระทบเรื่องที่พักอาศัยจากการดำเนินการ
ของกองบิน ๕๖ 

๒๐.๒.๓  เป็นข้าราชการที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี 
หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระทำความผิดหรือลาออกจากราชการ 
ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ  

๒๐.๒.๔  เป็นข้าราชการที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้ง มารับราชการ ณ กองบิน 
๕๖ โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ต้องยื่นแบบรายงานขอเข้าพักอาศัย ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 
ภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงาน 

๒๐.๒.๕  เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสำคัญ ได้แก่ ผู้ถวายงาน ให้
แด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบินเดโชชัย   

๒๐.๒.๖  ข้าราชการหน่วยสมทบ ได้แก่ สถานีรายงานหาดใหญ่ ฝ่ายคลัง
เชื้อเพลิงที่ ๓ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๔ กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ  ฝ่ายคลังสรรพวุธที่ ๒ แผนกคลัง
สรรพวุธ ๔ กองพัสดุสรรพวุธ กรมสรรพวุธทหารอากาศ และชุดทำลายวัตถุวัตถุระเบิด ๖ แผนกทำลายวัตถุ
ระเบิด ๑ กองทำลายวัตถุระเบิด กรมสรรพวุธทหารอากาศ ให้เข้าพักอาศัยบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เรือนแถว 
ป.๗/๑ ป.๗/๒ ป.๗/๓ ป.๘/๑ ป.๘/๒ และป.๘/๓ เท่านั้น   

๒๐.๒.๗  ข้าราชการที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ในข้อ ๒๐.๒.๑ ถึงข้อ ๒๐.๒.๖ 

๒๐.๓ ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ นอกจากเจ้าบ้านแล้ว มีดังนี้ 
๒๐.๓.๑ ครอบครัว 
๒๐.๓.๒ ผู้อาศัย     
๒๐.๓.๓ ผู้มาเยี่ยม 

๒๐.๔ ข้าราชการที่สามีหรือภรรยารับราชการในสังกัดกองบิน ๕๖ หรือหน่วย
สมทบในกองบิน ๕๖ ให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ด้วยกัน    

๒๐.๕ สิทธิในการขอเข้าพักอาศัยในประเภทบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ดังนี้  
๒๐.๕.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่มียศนาวาอากาศ กำหนดให้เข้าพักอาศัย

ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่ใช้อักษรย่อ น.  
๒๐.๕.๒ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่มียศเรืออากาศ กำหนดให้เข้าพักอาศัย

ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่ใช้อักษรย่อ ร.   
 
      ๒๐.๕.๓  ข้าราชการ... 
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๒๐.๕.๓ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (รวมถึงนายทหารประทวน 
ที่ทำหน้าที่ นายทหารสัญญาบัตร) กำหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่ใช้อักษรย่อ ป.  

ข้อ ๒๑ การพิจารณาให้ข้าราชการที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนตามข้อ ๒๐.๒.๖ เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้เป็นไปตามลำดับความจำเป็นและ 
เดือดร้อนตามที่หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ เสนอมาเท่านั้น หากเอกสารหรือหลักฐาน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบนี้
กำหนดไว้ ให้ถือว่ารายงานขอเข้าพักอาศัยของข้าราชการผู้นั้นเป็นอันถูกยกเลิก 

หมวด ๔ 
การขอบ้านพักอาศัย การขอเปลี่ยน หรือการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 

ข้อ ๒๒  การขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ประเภทครอบครัว ให้พิจารณา ดังนี้    
๒๒.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ประเภทครอบครัวต้องมี 

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้     
๒๒.๑.๑ เป็นผู้ที่สมรสแล้ว โดยถูกต้องตามกฎหมาย     
๒๒.๑.๒ ข้าราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่มีชั้นยศนาวา

อากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีความจำเป็นด้านที่ พักอาศัยและ
เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  

๒๒.๑.๓ เป็นม่าย โดยมีบุตรอยู่ในความอุปการะตามกฎหมาย สำหรับ 
คู่สมรสที่หย่าร้างซึ่งเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่ายและมีบุตรอยู่ในความอุปการะ ๑ คน ให้พิจารณาบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น 

๒๒.๑.๔ เป็นผู้ ใช้สิทธิขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐.๕ และเมื่อได้รับการบรรจุให้เข้าพักอาศัยแล้วจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา  
สามีหรือภรรยาจริง หากภายหลังตรวจพบว่าไม่มีการอุปการะบุคคลดังกล่าว หรือผู้อยู่ในความอุปการะ  
ไม่พักอาศัยด้วยจริง ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ พิจารณาให้หมดสิทธิการพักอาศัย และส่งคืน
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖    

๒๒.๒ ข้าราชการตามข้อ ๒๒.๑.๑ และข้อ ๒๒.๑.๓ ต้องมีบันทึกข้อมูลสามีหรือ
ภรรยา รวมถึงบุตรที่อยู่ในอุปการะในประวัติรับราชการ    

๒๒.๓ ข้าราชการที่เป็นโสด จะไม่มีสิทธิ์ขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ประเภท
ครอบครัว หากข้าราชการที่เป็นโสดได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ประเภทครอบครัวก่อนวัน
ประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นแสดงทะเบียนสมรสเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสให้คณะกรรมการ  
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ พิจารณาย้ายไปพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดแฟลตประเภทโสดหรือ  
 
        ออกคำสั่ง... 
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ออกคำสั่งให้หมดสิทธิ์การพักอาศัยต่อไป   

๒๒.๔  ข้าราชการตามข้อ ๒๒.๑.๑ เมื่อได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ แล้ว 
ต่อมาได้หย่าร้างและไม่มีบุตรในอุปการะ ให้พิจารณาย้ายพักบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดแฟลตประเภทโสด 

ข้อ ๒๓  ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดแฟลตประเภทโสด จะเป็นผู้ที่ 
สมรสแล้วหรือยังมิได้สมรสก็ได้   

ข้อ ๒๔ ข้าราชการที่ประสงค์จะขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้ทำรายงานผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 

๒๔.๑  ข้าราชการที่รายงานขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ หากกรอกข้อมูลไม่ตรง
กับข้อเท็จจริง มีเจตนาให้ได้มาซึ่งสิทธิในการพักอาศัย จะถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หากข้าราชการผู้นั้นได้รับ การบรรจุ  
เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ไปแล้วให้มีคำสั่งย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ นั้นทันที 
ที่ตรวจพบ และจะไมม่ีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ อีก ๕ ปี    

๒๔.๒ ผู้พักอาศัยที่ไม่ใช่เจ้าบ้านกระทำความผิดและเป็นเหตุให้เจ้าบ้านหมดสิทธิ
การพักอาศัย เจ้าบ้านผู้นั้นจะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ อีก ๕ ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว ข้าราชการ 
ผู้นั้นมีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ และผู้ที่กระทำความผิดในครั้งนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าพักอาศัย โดยเด็ดขาด                                                                                    
หากตรวจพบว่าผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้พักอาศัยร่วมกับเจ้าบ้าน ถือว่าเจ้าบ้านมีเจตนาฝ่าฝืน ระเบียบ ซึ่ง
จะพิจารณาให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และไม่สามารถขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ใหม่ได้อีก 

ข้อ ๒๕ ข้าราชการชั้นยศใดอาจจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ ที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการชั้นยศสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้แล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ทั้งนี้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรจะไม่สามารถบรรจุเข้าพักอาศัย ใน
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ของข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร     

ข้อ ๒๖  การเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้ดำเนินการภายหลังจากการจัดสรรบ้านพัก
อาศัยกองบิน ๕๖ ให้กับข้าราชการที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนแล้วเสร็จ หรือตามที่คณะกรรมการบ้านพัก
อาศัยกองบิน ๕๖ เห็นสมควรให้ดำเนินการโดยให้เจ้าบ้านที่ประสงค์จะขอเปลี่ยน บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  
ทำรายงานขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพัก
อาศัยกองบิน ๕๖ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น โดยพิจารณาเป็นภาพรวมของกองบิน ๕๖ และมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
 
 
 

   ๒๖.๑    เจ้าบ้าน... 
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๒๖.๑ เจ้าบ้านที่ ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และมีความประสงค์เข้าพักอาศัย  
ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่มีอักษร ร. และ น. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ และหากมีบ้านประจำ
ตำแหน่งต้องย้ายเข้าบ้านประจำตำแหน่ง    

๒๖.๒ เจ้าบ้านที่เป็นนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ยกเว้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายทหารชำนาญงาน หรือนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตรก่อนเกษียณอายุราชการ    

๒๖.๓ เจ้าบ้านที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ประเภท โสด 
ต่อมาได้สมรสถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นประเภทครอบครัว  
ให้ใช้เอกสารตามผนวก ๔ ประกอบผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้    

๒๖.๔ เจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม   
หากพักอาศัยต่อไปจะเกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัย โดยมิใช่เหตุจากการกระทำของผู้พักอาศัย พร้อมแนบ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ จัดสรร
ให้ข้าราชการแล้ว ถือว่ามีสภาพพร้อมให้เข้าพักอาศัย จะอ้างว่าชำรุดแล้วเป็นเหตุให้ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย
กองบิน ๕๖ ไม่ได้    

๒๖.๕ เจ้าบ้านที่มีผู้พักอาศัยป่วยหรือต้องพบแพทย์ในท้องที่เป็นประจำ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าบ้านผู้นั้น โดยผู้พักอาศัยดังกล่าวจะต้องมีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน  
ของทางราชการ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา    

๒๖.๖ เจ้าบ้านที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนอ่ืน ๆ โดยที่ไม่ใช่เหตุของระยะทาง  
จากที่พักอาศัยไกลจากสถานที่ทำงาน บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ มีสภาพคับแคบ มีผู้พักอาศัยอยู่จำนวนมาก 
หรือไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน พร้อมให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา                                                                        

ข้อ ๒๗ เจ้าบ้านที่มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้เจ้าบ้าน ทั้ง ๒ ฝ่าย 
ทำรายงานขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาเหตุผลและ 
ความจำเป็น พร้อมหลักฐาน ของเจ้าบ้านที่เห็นว่าจำเป็นและเชื่อถือได้ เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์ การพิจารณา ดังนี้  

๒๗.๑ เจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่ใช้อักษรย่อ ร.หรือ น. 
และมีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ใช้อักษรย่อ ร.หรือ น.ระหว่างกัน ให้พิจารณาถึง
ความจำเป็นและความเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  

๒๗.๒ เจ้าบ้านที่นอกเหนือจากข้อ ๒๖.๑ จะต้องพักอาศัย ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 
ปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย กองบิน ๕๖ ซึ่งมีสิทธิ 
ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ในระดับเดียวกัน โดยผู้ที่ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ต้องเหลือเวลา 

 
               ราชการก่อน... 
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ราชการก่อนครบกำหนดเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า  ๕ ปี และต้องไม่ใช่ผู้ที่จะย้ายสังกัด หรือลาออก 

หมวด ๕ 
การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 

ข้อ ๒๘ การเข้าพักอาศัย    
๒๘.๑ ข้าราชการที่ ได้รับคำสั่ งกองบิน ๕๖ ให้บรรจุ เข้าพักอาศัย เปลี่ ยน 

สับเปลี่ยน บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ก่อนเข้าพักอาศัยจะต้องดำเนินการติดต่อขอทราบรายละเอียดการ
ดำเนินการทีก่องร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ ภายใน ๑๕ วัน เพ่ือออกหลักฐาน รับรองแจ้งการเข้าพักอาศัย
หรอืออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ตามผนวก ๘ ท้ายระเบียบนี้ แล้วนำไปย้ายเข้าในเขตท้องที่ต่อไป พร้อม
ทั้งทำข้อตกลงการเข้าพักอาศัย ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ตามผนวก ๙ และผนวก ๑๙ ท้ายระเบียบนี้ แล้วจึง
จะเข้าพักอาศัยได้ หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มีความจำเป็นและ
เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้พิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 

๒๘.๒ ในกรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๒๘.๑ ได้ แต่มีความจำเป็น 
ต้องเข้าพักอาศัยโดยเร่งด่วน เจ้าบ้านผู้นั้นต้องรายงานชี้แจงความจำเป็นต่อผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย  
เพ่ือขออนุญาตเข้าพักอาศัยชั่วคราว โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๐ ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้จะพักอาศัยได้  
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้งการย้ายเข้าพักอาศัยชั่วคราว หากไม่สามารถดำเนินการ 
ตามข้อ ๒๘.๑ ให้ถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้พิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป    

๒๘.๓ เจ้าบ้าน ต้องรายงานครอบครัวและผู้อาศัยตามผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้ 
หรือต้องการให้ผู้พักอาศัยเพ่ิมเติมจากที่แจ้งในผนวก ๕ เพ่ือขออนุญาตให้บุคคลที่กล่าวมาเข้าพักอาศัย  
และเมื่อได้รับอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าพักอาศัยแล้ว จึงจะเข้าพักอาศัยได้ และให้ดำเนินการตามข้อ ๒๘.๕    

๒๘.๔ กรณีที่เจ้าบ้านมีผู้มาเยี่ยมและต้องการให้เข้าพักอาศัยชั่วคราว เจ้าบ้าน ผู้นั้น
ต้องรายงานชี้แจงความจำเป็นต่อผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๒ ท้ายระเบียบนี้   
เพ่ือขออนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยชั่วคราว และเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยชั่วคราวแล้ว จึงจะ  
เข้าพักอาศัยชั่วคราวได้ ทั้งนี้ผู้มาเยี่ยมจะพักอาศัยได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้ง  
การเข้าพักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้มาเยี่ยม    

๒๘.๕ เจ้าบ้านต้องแก้ไขสำเนาทะเบียนบ้านของตนให้ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา 
โดยประสานกับแผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๕๖    

๒๘.๖ เจ้าบ้านจะต้องรับมอบทะเบียนพัสดุประจำบ้านและซองเก็บเอกสารประจำบ้าน 
ก่อนเข้าพักอาศัย โดยประสานกับเจ้าหน้าที่บ้านพักอาศัย กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ 

 
 

                         หมวด ๖... 



 
- ๑๖ - 

หมวด ๖ 
ข้อห้ามสำหรับผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 

ข้อ ๒๙ ข้อห้ามสำหรับผู้พักอาศัย    
๒๙.๑  ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมือง หรือ 

จัดกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะที่ทำให้ผู้พักอาศัยมีทัศนคติหรือพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    

๒๙.๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งหวัง 
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและไม่กระทำการใดที่เป็นการ
ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร 

๒๙.๓ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่ยุยง ปลุกปั่น กล่าวโจมตี  
ให้ร้าย ผู้บังคับบัญชาหรือรัฐบาล หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู่ของ 
ผู้พักอาศัย ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ อันเนื่องมาจากความเห็นแตกต่างทางความคิดหรืออุดมการณ์  
ทางการเมือง    

๒๙.๔ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกจาก การพักอาศัย เว้นแต่การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัย    

๒๙.๕ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่หลบซ่อนหรือแหล่งพักพิง  
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมหรือประเทศชาติ    

๒๙.๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่กระทำการในสิ่งที่เกี่ยวข้อง  
กับยาเสพติดให้โทษ หรือผิดกฎหมาย หรือใช้เป็นสถานที่ซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย หรือหลบซ่อนบุคคล  
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้กองบิน ๕๖ และกองทัพอากาศเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเด็ดขาด    

๒๙.๗ ห้ามรับบุคคลอ่ืนใดเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ก่อนได้รับ 
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองการพักอาศัยโดยเด็ดขาด    

๒๙.๘ ห้ามให้ผู้อ่ืนสวมสิทธิการเป็นเจ้าบ้านเข้าพักอาศัยหรือให้บุคคลอ่ืน เข้าพัก
อาศัยแทนโดยเด็ดขาด    

๒๙.๙ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่จดทะเบียนหรือประกอบ 
ธุรกิจการค้า หรือจัดตั้งเป็นสำนักงานหรือองค์กรเพื่อประกอบการค้าในเชิงธุรกิจใด ๆ    

๒๙.๑๐ ห้ามเจ้าบ้านยินยอมให้บุคคลอ่ืนเข้ามาดำเนินการประกอบการค้าใด ๆ 
ภายในเขตบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  

 
 
       ๒๙.๑๑  ห้ามประกอบ... 



  - ๑๗ - 

๒๙.๑๑ ห้ามประกอบการค้าภายในเขตบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ซึ่งทางราชการ 
มิได้จัดไว้เพื่อประกอบการค้า หรือเปิดแผงลอย    

๒๙.๑๒ หา้มใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ทำการค้าสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด   
๒๙.๑๓ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นที่ชุมนุมเสพสุราเครื่องดองของเมา 

และทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เพ่ือนบ้าน    
๒๙.๑๔ ห้ามกระทำตนเป็นหมอรักษาโรค โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ

ทำการรักษาโรคโดยวิธีการทางไสยศาสตร์ หรือใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ  
รักษาโรค 

  ๒๙.๑๕ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นสถานที่พบปะทำกิจกรรมของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อถือทางลัทธิเวทมนต์ไสยศาสตร์ ทำนายโชคชะตา หรือผูกดวงสืบชะตา หรือ 
กระทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ สำหรับแฟลตและตึกแถวห้ามตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ หรือศาลเจ้าที่    

๒๙.๑๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ สำหรับให้เช่าพักอาศัย เพ่ือรับเงินหรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้บุคคลอ่ืนเข้าพักอาศัยโดยมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าการให้พักอาศัยดังกล่าว 
เกี่ยวข้องกับการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยเด็ดขาด   

๒๙.๑๗ ห้ามเจ้าบ้านปล่อยให้บ้านพักกองบิน ๕๖ ว่างและไม่เข้าพักอาศัย โดยไม่มี
เหตุอันควร    

๒๙.๑๘ ห้ามใช้สิทธิพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เกินกว่าหนึ่งแห่ง  
๒๙.๑๙ ห้ามครอบครัวหรือผู้มาเยี่ยมของเจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัย 

กองบิน ๕๖ ประเภทโสด พักอาศัยค้างคืน ห้ามเพศชายขึ้นแฟลตข้าราชการหญิงประเภทโสด ห้ามเพศหญิง 
ขึ้นแฟลตข้าราชการชายประเภทโสด โดยให้รอพบได้ ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้ในแต่ละอาคาร ยกเว้นเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้อง    

๒๙.๒๐ ห้ามกระทำการใด ๆ หรือใช้สิทธิตนเองเกินขอบเขต และเป็นเหตุให้เกิด 
ความเดือดร้อน รำคาญ หรือเสียหายแก่เพ่ือนบ้านหรือทางราชการ    

๒๙.๒๑ ห้ามเล่นกีฬา เช่น ว่าว ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตระกร้อ 
กอล์ฟ ในเขตหรือบริเวณบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
หรือของผู้อ่ืน เว้นแต่สถานที่ที่ทางราชการจัดทำไว้ให้ และต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย  
ต่อทรัพย์สินของผู้อื่นและทางราชการ    

๒๙.๒๒ ห้ามสละสิทธิความเป็นเจ้าบ้านให้แก่ผู้ อ่ืน รวมถึงการเปลี่ยนหรือ
สับเปลี่ยน บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ โดยพลการ  

 
 
       ๒๙.๒๓  ห้ามขัดขืน... 
 



  - ๑๘ -   

๒๙.๒๓ ห้ามขัดขืนหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำ ตักเตือน หรือห้ามปรามของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในการพักอาศัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านอ่ืน ๆ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ สารวัตรทหาร 
เจ้าหน้าที่ท่ีดำเนินการเกี่ยวกับการไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท์ การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

๒๙.๒๔ ห้ามประพฤติปฏิบัติโดยไร้มารยาท เช่น แสดงกิริยาวาจาลามก ส่อเสียด 
หรือส่งเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อ่ืน หรือกระทำการใด ๆ อันส่อในลักษณะเดียวกัน  

๒๙.๒๕ ห้ามนำเรื่องภายในครอบครัวผู้ อ่ืนไปนินทาหรือยุแหย่ก่อให้เกิดการ
ทะเลาะ วิวาท หรือแตกความสามัคคีในหมู่คณะ    

๒๙.๒๖ ห้ามแต่งกายไม่เรียบร้อยออกไปนอกบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ หรือแม้แต่ 
อยู่ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ก็ดตี้องไม่เป็นที่อุจาดแก่เพ่ือนบ้าน    

๒๙.๒๗ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นที่ชุมนุมเล่นการพนัน หรือกิจกรรม  
อ่ืนใดที่มีลักษณะและวิธีการเล่นทำนองเดียวกับการพนัน    

๒๙.๒๘ ห้ามมีวัตถุไวไฟ น้ำมันเชื้อเพลิง หรือสิ่งของในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด 
อันตรายไว้ในความครอบครองโดยเด็ดขาด รวมทั้งกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือ 
เป็นที่น่าหวาดกลัวแก่เพ่ือนบ้านในเขตบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เช่น จุดดอกไม้เพลิง ยิงปืน ยิงนกหรือ ยิงสัตว์ 
เป็นต้น    

๒๙.๒๙ ห้ามเปิดเครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน์ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
จนเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่เพ่ือนบ้าน 

๒๙.๓๐ ห้ามจัดให้มีงานพิธีหรือมหรสพใด ๆ รวมทั้งการเลี้ยงรื่นเริงที่เป็นพิธีการ  
ที่บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นลายลักษณ์อักษร และหาก
ได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องเลิกการนั้น ๆ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.    

๒๙.๓๑ ห้ามเก็บศพไว้ในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เกิน ๒๔ ชั่วโมง และห้ามจัดให้มี 
การสวดพระอภิธรรมศพภายในเขตบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ โดยเด็ดขาด    

๒๙.๓๒ ห้ามเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้โดยไม่สับขอให้เรียบร้อย    
๒๙.๓๓ ห้ามตากผ้า แขวนผ้า หรือสิ่งใดที่อาจทำให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

บนขอบหน้าต่าง ราวลูกกรง หรือที่ที่มิได้จัดทำไว้เพ่ือการนั้นโดยเฉพาะ การตากผ้าให้ทำราวไว้ให้เป็นระเบียบ 
ในที่อันเหมาะสม    

๒๙.๓๔ ห้ามเก็บพืชผลทุกชนิดในบริเวณที่ตั้งส่วนราชการกองบิน ๕๖ ไม่ว่าจะมี 
ป้ายห้ามหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกเพ่ือประโยชน์ของตนเอง    

 
 
 
        ๒๙.๓๕   ห้ามตัด... 
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๒๙.๓๕ ห้ามตัดไม้ยืนต้นในเขตบ้านพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บังคับการ 
กองบิน ๕๖ หากในบริเวณบ้านพักอาศัยของเจ้าบ้านมีไม้ยืนต้น เจ้าบ้านต้องรับผิดชอบในการดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ 
ให้เรียบร้อย และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หากต้นไม้หัก โค่นหรือมีกิ่งไม้ร่วงหล่น แล้วส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน  หากกิ่ งไม้มีส่วนที่ ยื่นออกมานอ กเขตบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  
ให้แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ ตัดแต่งก่ิงไม้ให้เรียบร้อยและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าบ้าน    

๒๙.๓๖ ห้ามก่อไฟ สุม เผาขยะ กิ่งไม้หรือใบไม้ ในบริเวณบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖     
๒๙.๓๗ ห้ามเลี้ยงสัตว์ดุร้ายที่ก่อให้เกิดอันตราย และสัตว์ประเภทที่ก่อให้เกิด 

ความเดือดร้อนรำคาญแก่เพ่ือนบ้าน “การเลี้ยงสุนัขและแมว” จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัย 
และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด พร้อมขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาล กองบิน ๕๖ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค 

๒๙.๓๘ ห้ามให้อาหาร นก สุนัข แมว หรือสัตว์อ่ืนใดที่ไม่มีเจ้าของ    
๒๙.๓๙ ห้ามจับสัตว์น้ำทกุชนิดในบริเวณสถานที่ราชการและบริเวณเขตบ้านพักอาศัย 

กองบิน ๕๖ เว้นแต่ 
๒๙.๓๙.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่นั้นอนุญาต โดยกำหนด  

ห้วงเวลาและอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำตามความเหมาะสม สำหรับเขตพ้ืนที่ส่วนกลางหรือเขตพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้                
กำหนดให้ส่วนราชการใดรับผิดชอบ ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาอนุญาต ตามความ
เหมาะสม     

๒๙.๓๙.๒ การจับสัตว์น้ำตามข้อ ๒๙.๓๙.๑ จะต้องไม่ขุดตลิ่งและดินในคู
และบ่อน้ำ ระมัดระวังไม่ให้ตลิ่งพัง ไม่เหยียบย่ำทำให้หญ้าและพ้ืนดินเสียหาย ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลไว้บนตลิ่ง และในน้ำ 
ไม่ทิ้งอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำในคูและบ่อน้ำ รวมทั้งไม่ก่อความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยและการสัญจรไปมา    

๒๙.๔๐ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอ่ืนใด นอกภาชนะท่ีทางราชการจัดไว้ 
๒๙.๔๑ ห้ามวางสิ่งของ กองวัสดุ และทำให้เกิดสิ่งสกปรกบนถนนในทางสาธารณะ 

หรือกีดขวางการสัญจร การจราจร หรือทำให้สิ่งแวดล้อมขาดความเป็นระเบียบและสวยงามในเขตบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ 

๒๙.๔๒ ห้ามขุด กะเทาะ ขีดเขียนข้อความ ภาพ พ่นสี หรือรูปรอยใด ๆ ให้ปรากฏ 
ตามผนังบ้านเดี่ยว ตึกแถว แฟลต กำแพงแนวรั้วที่ติดกับถนน ในที่สาธารณะ หรือที่อ่ืนใดภายในกองบิน ๕๖ 

๒๙.๔๓ ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเขตบ้านพักอาศัย จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ผู้ อ่ืน หรือเกิดเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ และให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  
พิจารณาการหมดสิทธิการพักอาศัยของเจ้าบ้านทั้งสองฝ่าย   

 
 
            ๒๙.๔๔  ห้ามเก็บรักษา... 
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๒๙.๔๔ ห้ามเก็บรักษาอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดกฎหมาย  
โดยเด็ดขาด    

๒๙.๔๕ ห้ามลักลอบใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หรือโทรศัพท์ของทางราชการ และห้ามขโมย 
ทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อื่นในเขตบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ โดยเด็ดขาด    

๒๙.๔๖ ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ โดยเด็ดขาด  

หมวด ๗ 
การหมดสิทธิการพักอาศัยและการออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 

ข้อ ๓๐ การหมดสิทธิในการพักอาศัย เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่เจ้าบ้านหรือ  
ผู้พักอาศัย ดังนี้  

๓๐.๑ เสียชีวิต    
๓๐.๒ ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ  
๓๐.๓ ย้ายสังกัดจากกองบิน ๕๖ ยกเว้นกรณีเป็นการย้ายหมุนเวียน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 

๓ ปี นับตั้งแต่คำสั่งย้ายมีผลบังคับใช้    
๓๐.๔  ย้ายสังกัดจากกองบิน ๕๖ โดยมิใช่การย้ายหมุนเวียน ทั้งนี้หากข้าราชการ

ดังกล่าวมีความจำเป็นและเดือดร้อนเนื่องจากมีครอบครัวพักอาศัยอยู่หรือเป็นผู้ที่มีบุตรในระหว่างศึกษาใน
สถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัย ให้ เจ้าบ้านรายงานเสนอเหตุผลความจำเป็น ให้คณะกรรมการ
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ พิจารณาแล้วแต่กรณี    

๓๐.๕ กองบิน ๕๖ มีความจำเป็นทางราชการให้คืนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖                              
๓๐.๖ ในกรณีอ่ืน ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้ หรือมีเหตุอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง 

ซึ่งรองผู้ปกครองการพักอาศัยเห็นควรให้ออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ โดยให้รองผู้ปกครองการพักอาศัย 
รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยเสนอให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เพ่ือดำเนินการต่อไป 

๓๐.๗ เมื่อมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด หรือมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลนั้น 
กระทำความผิดอาญา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือกรณีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในคดีแพ่งให้ชดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่กองทัพอากาศ หากบุคคลผู้นั้นละเลยไม่ยอมชดใช้ ให้นายทหารพระธรรมนูญกองบิน ๕๖ 
รายงานประธานคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ทราบเพ่ือดำเนินการ ออกคำสั่งให้หมดสิทธิการพัก
อาศัยต่อไป        

๓๐.๘  เจ้าบ้านค้างชำระเงินบริจาคค่าบำรุงเกิน ๓ เดือน โดยไม่มีเหตุอันควร  
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป  

 
 
               และรายงาน... 
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และรายงานความผิดพร้อมหักเงินค้างชำระย้อนหลังทั้งหมด และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัย ย้ายสังกัดจาก
กองบิน ๕๖ เป็นระยะเวลา ๕ ปี    

๓๐.๙ เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์จากทางราชการให้มีที่พักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์  
ของตนเอง    

๓๐.๑๐ เป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย แต่ไม่เข้าพักอาศัยเอง โดยให้ญาติหรือบุคคลอ่ืน 
เข้าพักอาศัยแทน หรือสวมสิทธิการพักอาศัย และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 

๓๐.๑๑ เป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย แต่ไม่เข้าพักอาศัยจริง ปล่อยให้บ้านพักอาศัย  
ว่างไม่มีผู้พกัอาศัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เป็นระยะเวลา ๕ ปี    

๓๐.๑๒ เป็นผู้กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของกองบิน ๕๖  
และกองทัพอากาศ ยกเว้นความผิดที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ผู้ปกครอง 
การพักอาศัย รายงานคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เพ่ือดำเนินการออกคำสั่งให้หมดสิทธิ 
การพักอาศัยต่อไป    

๓๐.๑๓ เป็ น ผู้ ก ระทำความผิ ดต ามกฎหมาย เกี่ ย วกับ ยา เสพติ ด ให้ โท ษ  
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ในเขตบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ กรณีผู้พักอาศัยกระทำผิดให้ถือว่า  
เจ้าบ้านไม่ควบคุมดูแลผู้พักอาศัยและดำเนินการออกคำสั่งให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และรายงาน 
ผบ.บน.๕๖ ให้พิจารณางดบำเหน็จประจำปีของเจ้าบ้านต่อไป    

๓๐.๑๔ เป็นผู้ได้รับการจัดสรรให้มีบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ แล้ว แต่ไม่ติดต่อรับ
กุญแจภายใน ๑๕ วัน ถือว่าเป็นผู้หมดความจำเป็นและไม่เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย และให้เว้นการขอบ้านพัก
อาศัยกองบิน ๕๖ เป็นระยะเวลา ๕ ปี  

๓๐.๑๕ ไปราชการต่างประเทศหรือต่างจังหวัด มีระยะเวลา ๓ เดือนขึ้นไป โดยไม่มี
ผู้พักอาศัย และไม่รายงานให้หัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบ และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 
เป็นระยะเวลา ๕ ปี  

๓๐.๑๖ เจ้าบ้านหมดความจำเป็นและไม่เดือดร้อนด้านที่พักอาศัย   

ข้อ ๓๑ การออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เมื่อมีคำสั่งกองบิน ๕๖ ให้ย้ายออกจาก 
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้    

๓๑.๑ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยเนื่องจากเสียชีวิต ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมด 
สามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่  
เจ้าบ้านเสียชีวิต โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย  
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าบ้านเสียชีวิต เว้นแต่มีความจำเป็นอ่ืน ๆ ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยเพ่ือ
พิจารณา ขอผ่อนผันการพักอาศัยเพ่ิมเติม ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 
                        แต่จะผ่อนผัน... 
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แต่จะผ่อนผัน การพักอาศัยรวมทั้งหมดได้ไม่เกิน ๓๖๐ วัน กรณีผู้ขอผ่อนผันการพักอาศัยมีความจำเป็นและ
เดือดร้อน ซึ่งล่วงเลยระยะการขอผ่อนผันดังกล่าวแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบ้านพักอาศัย
กองบิน ๕๖ เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบำรุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่กองบิน ๕๖ 
กำหนดให้เรียบร้อย 

๓๑.๒ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๐.๒ ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดย้าย
ออกจากบ้านพักอาศัยภายใน ๖๐ วัน ซึ่งสามารถรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัยภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่คำสั่ง
ให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ มีผลบังคับใช้ ยกเว้นเจ้าบ้านใดที่หมดสิทธการพักอาศัยเนื่องจากครบ
กำหนดเกษียณอายุราชการให้รายงานขอผ่อนผันการพักอาศัยภายใน ๓๑ สิงหาคม ของปีที่ครบกำหนด
เกษียณอายุราชการ โดยรายงานเสนอผู้ปกครองการพักอาศัยเพ่ือพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัย ทั้งนี้ผู้พัก
อาศัยสามารถขอผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่
คำสั่งให้ออกจากราชการมีผลบังคับใช้ กรณีเจ้าบ้านมีบุตรอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า สามารถขอผ่อนผันการพักอาศัยและ
ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีการศึกษาที่บุตรจะสำเร็จการศึกษาใน
ชั้นปีนั้น ๆ ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนด และได้รับการผ่ อนผันการพัก
อาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบำรุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่กองบิน ๕๖ กำหนดให้เรียบร้อย  

๓๑.๓ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๐.๓ และข้อ ๓๐.๕ ให้ผู้พักอาศัย 
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ 
คำสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ มีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย   
แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่คำสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 
มีผลบังคับใช้ เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบำรุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่กองบิน ๕๖ 
กำหนดให้เรียบร้อย สำหรับผู้ที่มีบุตรอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัย กองบิน ๕๖  
ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่คำสั่ง
ให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ มีผลบังคับใช้ เพ่ือพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัย ให้พักอาศัยอยู่ได้
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีการศึกษาที่บุตรจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการ
พักอาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนด เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ ค่าบำรุงล่วงหน้า
ทั้งหมดตามที่กองบิน ๕๖ กำหนดให้เรียบร้อย    

๓๑.๔  เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๐.๖ ถึงข้อ ๓๐.๑๒ ให้ผู้พักอาศัย 
ทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่คำสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ มีผลบังคับใช้    

 
 
           ๓๑.๕  เจ้าบ้าน... 
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๓๑.๕ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๐.๑๓ ให้ออกจากบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ ทันท ี

๓๑.๖ เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยที่ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ตามข้อ 
๓๐.๑ ถึงข้อ ๓๐.๕ และข้อ ๒๙.๑๕ ต้องรายงานส่งคืนบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้แก่ผู้ปกครองการพักอาศัย 
โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักอาศัยกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ เจ้าหน้าที่แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ ร่วม
ตรวจสภาพความเรียบร้อยของบ้านและพัสดุประจำบ้าน ให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด และจะต้องย้าย
สำเนาทะเบียนบ้านของตน ออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ณ สำนักงานเขตท้องที่ให้เรียบร้อย และนำใบ
แจ้งการย้ายออกตาม พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ไปแสดงที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๕๖  
เพ่ือถอนชื่อออกจากทะเบียนการพักอาศัย ภายใน ๓๐ วัน หลังจากหมดสิทธิการพักอาศัย หากเจ้าบ้าน 
ไม่ดำเนินการตามที่กำหนด ให้ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยจัดการย้ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้พักอาศัยนั้น 
ไปไว้ ณ ทะเบียนบ้านกลาง ของสำนักงานเขตการปกครองท้องที่  

๓๑.๗ หากผู้พักอาศัยที่หมดสิทธิการพักอาศัยและสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผัน 
การพักอาศัย แต่ไม่ดำเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ รวมทั้งไม่จัดการให้ผู้พักอาศัยดำเนินการ
ย้ายออกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓๐.๑ ถึงข้อ ๓๐.๕ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ปกครองการพักอาศัย 
ดำเนินการ ดังนี้     

๓๑.๗.๑ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓๑.๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีผู้แทนจากหน่วย  

ต้นสังกัดของผู้พักอาศัยอย่างน้อย ๑ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการขนย้ายทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและครอบครัว 
ออกไปเก็บรักษาไว้พ้ืนที่ส่วนกลาง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้พักอาศัย กรณีผู้หมดสิทธิการพักอาศัยยังเป็น
ข้าราชการประจำการ แต่ไม่ดำเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้รายงาน ผบ.บน.๕๖ ลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป 

๓๑.๘ เจ้าบ้านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยตามข้อ ๓๑.๑  
ถึงข้อ ๓๑.๕ จะต้องทำรายงานยินยอมให้หักเงินเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาหรือค่าบริการอ่ืน ๆ เป็นรายเดือน  
ตามท่ีได้ใช้ไป    

๓๑.๙ เจ้าบ้านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย หากมีเหตุในการ
หมดสิทธิการพักอาศัยซึ่งมิใช่เหตุเดิมที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย ให้ปฏิบัติ ดังนี้  

๓๑.๙.๑ เจ้าบ้านที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยเสียชีวิต ให้ผู้พักอาศัย 
สามารถพักอาศัยได้อีกไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย โดยจะไม่มีสิทธิในการผ่อนผัน  
การพักอาศัย เกินระยะเวลาที่กำหนดได้อีก    

 
 
               ๓๑.๙.๒  ผู้พักอาศัย... 
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๓๑.๙.๒ ผู้พักอาศัยที่ ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยฝ่าฝืนระเบียบนี้   
ให้ถือว่าระยะเวลาผ่อนผันการพักอาศัยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ตรวจพบการฝ่าฝืนระเบียบ และให้ย้ายออก  
จากที่พักอาศัยภายใน ๓๐ วันแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย    

๓๑.๑๐ เมื่อเจ้าบ้านเดิมย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้เจ้าหน้าที่
บ้านพักอาศัยกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ เจ้าหน้าที่แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ และเจ้าหน้าที่ 
ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เข้าไปสำรวจสภาพความเรียบร้อย
ของบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ จำนวน และสภาพพัสดุประจำบ้าน ในวันส่งคืนกุญแจห้อง ร่วมกับเจ้าบ้านเดิม 
เพ่ือรับทราบผลการสำรวจ และค่าเสียหาย หากสภาพห้องชำรุดหรือสูญหาย เจ้าบ้านเดิมต้องดำเนินการ
ซ่อมแซมหรือนำมาเปลี่ยน ทดแทนให้คงสภาพเดิมให้เรียบร้อยก่อนเจ้าบ้านใหม่เข้าพักอาศัย โดยให้เจ้าบ้าน
เดิมลงชื่อรับรองร่วมกับ เจ้าหน้าที่ในสมุดทะเบียนพัสดุประจำบ้าน แล้วจึงจะพิจารณาคืนเงินประกันบ้านพัก
อาศัยกองบิน ๕๖ ให้ต่อไป  

                              หมวด ๘ 
การแบ่งเขต หมายเลข และแผ่นป้าย 

ข้อ ๓๒ การกำหนดอักษรย่อของประเภทและหมายเลขบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖    
๓๒.๑ บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดตึกแถว สำหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  

ประเภทครอบครัว ที่มีชั้นยศนาวาอากาศ ใช้อักษรย่อว่า “น.”    
๓๒.๒ บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดตึกแถว สำหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  

ประเภทครอบครัว ที่มีชั้นยศเรืออากาศ ใช้อักษรย่อว่า “ร.”    
๓๒.๓ บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดตึกแถว สำหรับข้าราชการตำกว่าชั้นสัญญาบัตร 

ประเภทครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ป.”    
๓๒.๔ บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดแฟลต สำหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  

ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.(โสด)”    
๓๒.๕ บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดแฟลต สำหรับข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 

ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.(โสด)” 

ข้อ ๓๓ ลักษณะแผ่นป้าย การติดแผ่นป้าย และหมายเลข    
๓๓.๑ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจำบ้านเดี่ยว ตึกแถว ประเภทบ้าน  

แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๔ ท้ายระเบียบนี้    
๓๓.๒ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจำแฟลต หมายเลขประจำห้อง แผ่นป้าย 

ชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๕ ท้ายระเบียบนี้   
 
 
                 ๓๓.๓  แผ่นป้ายประ...  
  - ๒๕ - 



๓๓.๓ แผ่นป้ายประจำบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้ติดไว้ที่ด้านหน้าของบ้านพักอาศัย
กองบิน ๕๖ ให้เป็นระเบียบและเห็นได้ชัดเจน   

๓๓.๔  แผ่นป้ายหน้าที่ให้ติดตามความเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน    
๓๓.๕ การติดแผ่นป้ายหมายเลขประจำห้อง ให้ติดที่ผนังด้านนอก  

ข้อ ๓๔ ให้แผนกส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กองบิน ๕๖ เป็นผู้ออกประกาศ กำหนดหมายเลข
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ และแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ จัดทำแผ่นป้ายต่าง ๆ ตามที่กล่าวตามข้อ ๓๓ 

หมวด ๙ 
การพักอาศัยในแฟลต 

ข้อ ๓๕ เจ้าบ้านได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดแฟลต 
นอกจากจะต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การพักอาศัยที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว เจ้าบ้านและผู้พักอาศัยยังจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อห้ามที่กำหนดไว้ในหมวด ๙ โดยเคร่งครัดอีกด้วย   

ข้อ ๓๖ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัย ให้สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเบื้องต้น  
ที่ไม่สามารถใช้การได้และไม่ใช่การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยคืนสภาพ โดยให้รายงานผ่านกองร้อยทหารสารวัตร 
กองบิน ๕๖ เสนอแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ เพ่ือดำเนินการต่อไป   

ข้อ ๓๗ การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดแฟลต ให้เจ้าบ้านจัดทำเอกสาร
หลักฐานการเข้าพักอาศัยและรับมอบกุญแจ ทะเบียนพัสดุประจำบ้านทีก่องร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖   

ข้อ ๓๘ การส่งคืนห้อง เจ้าบ้านจะต้องส่งคืนกุญแจและพัสดุอุปกรณ์ประจำบ้านให้เรียบร้อย  
หากเจ้าบ้านละเลยการกระทำดังกล่าว และปรากฏว่ากุญแจหรือพัสดุอุปกรณ์ประจำห้องในครอบครองชำรุด 
หรือสูญหาย เจ้าบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน   

ข้อ ๓๙ ข้อห้ามสำหรับผู้พกัอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ชนิดแฟลต    
๓๙.๑ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๙  
๓๙.๒ ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท    
๓๙.๓ ห้ามเจาะและตอกตะปู เดือยสลัก หรือลิ่ม บนพื้น ผนังห้อง และเพดาน    
๓๙.๔ ห้ามใช้เตาหุงต้มที่ใช้ถ่าน ฟืน หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ทำให้เกิดกลิ่นและควัน 

รบกวนผู้อื่น    
๓๙.๕ ห้ามวางสิ่งของส่วนตัวไว้นอกห้องของตน    
๓๙.๖ ห้ามวางสิ่งของหรือกระถางต้นไม้ ไว้ระเบียงที่อยู่ภายนอกอาคารแฟลต รวมถึง

การวางบนขอบระเบียงต่าง ๆ และห้ามทิ้งหรือโยนสิ่งของทุกชนิดออกนอกตัวอาคาร    
 
           ๓๙.๗  หา้มนำรถ... 
 
 



  - ๒๖ - 

๓๙.๗ ห้ามนำรถจักรยานยนต์ขึ้นบนแฟลต    
๓๙.๘ ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดบนแฟลต  
๓๙.๙ ห้ามปิดประกาศหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งมิใช่ของทางราชการในส่วนหนึ่งส่วนใด 

ของแฟลต 
๓๙.๑๐ ห้ามทา พ่น ขีด เขียนข้อความ ด้วยสีหรือวัสดุอ่ืนใด ในส่วนหนึ่งส่วนใด

ของแฟลต 
๓๙.๑๑ ห้ามชุมนุมมั่วสุมในบริเวณทางขึ้นบันได ทางเดิน ดาดฟ้าอาคาร หรือ 

บริเวณอ่ืนใด ในอาคารอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัย 

หมวด ๑๐ 
การปรับปรุง ต่อเติม แก้ไขดัดแปลง และการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 

ข้อ ๔๐ ให้มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๕๖(๑) เป็นประธานอนุกรรมการ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖(๒) 
เป็นรองประธานอนุกรรมการ และหัวหน้าแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อม
ด้วยอนุกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดย ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพและ
ประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสม 
สอดคล้องกับงบประมาณของทางราชการ   

ข้อ ๔๑ การดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้คืนสภาพโดยใช้งบประมาณ 
ของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยกองบิน ๕๖ และรายงานให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ทราบ โดยพิจารณาลำดับความ
เร่งด่วน ดังนี้    

๔๑.๑ บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินสภาพ
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ พิจารณาแล้วไม่สมควรจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย และเสนอให้ แผนกช่างโยธา 
กองบิน ๕๖ ดำเนินการซ่อมแซม    

๔๑.๒ เจ้าบ้านมีความประสงค์จะขอซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ซึ่งมีสภาพ
ชำรุดทรุดโทรม โดยมิใช่เหตุจากการกระทำของผู้พักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานผ่านผู้ปกครองการพักอาศัย 
เสนอแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา  

 
 
 
 
           ข้อ ๔๒  ห้ามปลูกสร้าง... 
 



  - ๒๗ - 

ข้อ ๔๒ ห้ามปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ โดยพลการ    
๔๒.๑ การติดตั้ งอุปกรณ์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารอ่ืน ๆ  

นอกเหนือจากที่ทางราชการได้จัดทำไว้ หากประสงค์จะดำเนินการให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  
โดยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในการพิจารณาของผู้ปกครองการพักอาศัย 

๔๒.๒ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒.๑ ให้เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ ตรวจสอบก่อนนำเรียนผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พิจารณาอนุมัติ หากทางราชการพิจารณาแล้ว  
มีความเหมาะสมจึงจะดำเนินการให้ตามที่ขอ แต่หากทางราชการไม่สามารถดำเนินการได้และอนุญาตให้เจ้าบ้าน
ดำเนินการเองได้ เจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุในการต่อเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขตามแบบที่กำหนด และหาก
การดำเนินการดังกล่าวอยู่นอกเหนือจากแบบที่กำหนดไว้  ให้รายงานแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ เพ่ือให้ความ
เห็นชอบเป็นราย ๆ ไป โดยเจ้าบ้านต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในการจัดหาวัสดุดังกล่าวเองทั้งหมด แล้วมอบให้
แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ เป็นหน่วยดำเนินการ หรือเจ้าบ้าน ดำเนินการเอง โดยการควบคุมของแผนก 
ช่างโยธา กองบิน ๕๖ ทั้งนี้การปรับปรุงต่อเติม จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ การซ่อมแซม ปรับปรุงและต่อเติม
อาคารที่พักอาศัยของกองบิน ๕๖ ตามแบบธรรมเนียมที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้สิ่งที่ได้จัดทำเพ่ิมเติมหรือ 
ต่อเติมเก่ียวกับบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 

๔๒.๓ เจ้าบ้านประเภทตึกแถว ที่จะขอสร้างโรงเก็บรถยนต์ ให้รายงานขออนุญาต
สร้างโรงเก็บรถยนต์ตามสายการบังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ เมื่อผู้ปกครองการ
พักอาศัยอนุญาตจึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยแนบหนังสือให้ความยินยอมตามผนวก ๑๓ ท้ายระเบียบนี้ 
และผู้ขอสร้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองและให้ใช้แบบโรงเก็บรถยนต์ของแผนกโยธา กองบิน ๕๖ ที่กำหนดไว้เท่านั้น    

๔๒.๔ การกำหนดบริเวณสถานที่ที่จะสร้างและควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ เป็นหน้าที่ของแผนกส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กองบิน ๕๖ ร่วมกับแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖    

๔๒.๕ เมื่อเจ้าบ้านได้รับอนุญาตให้สร้างโรงเก็บรถยนต์ไว้แล้ว ต่อมาได้หมดสิทธิ  
การพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ นั้น ให้ถือว่าโรงเก็บรถยนต์นั้นตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 

ข้อ ๔๓ การต่อเติมอาคารที่พักอาศัยที่เจ้าบ้านรายงานขออนุญาตต่อทางราชการ หากเจ้าบ้าน 
ผู้รายงานขออนุญาตดำเนินการไม่เป็นไปตามที่รายงานไว้ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  
ของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป  
 
 
 

 
 

หมวด ๑๑... 



- ๒๘ - 

หมวด ๑๑ 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๔๔ ผู้พักอาศัยจะต้องใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ ในเขตบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  
อย่างประหยัดและเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด   

ข้อ ๔๕ ผู้พักอาศัยจะต้องร่วมรับผิดชอบและดูแลพ้ืนที่หน้าบ้านและหลังบ้านพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ ของตนเอง  

ข้อ ๔๖ การป้องกันอัคคีภัย  
๔๖.๑ ผู้พักอาศัยจะต้องร่วมมือกันป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในบ้านพักอาศัย 

กองบิน ๕๖ และปฏิบัติตามระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยนิรภัยภาคพ้ืนโดยเคร่งครัด อีกทั้งไม่กระทำการใด ๆ  
ด้วยความประมาทอันจะเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ หากเกิดอัคคีภัยขึ้นเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบ  

๔๖.๒ แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงร่วมกับ 
หน่วยเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา   

ข้อ ๔๗ การประดับธงชาติ ให้แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ เป็นผู้ พิจารณาดำเนินการ 
ในภาพรวมของบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม โดยใช้ธงชาติขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร  
ยาว ๑.๓๕ เมตร และคันธง มีขนาด ยาว ๓ เมตร หรือตามท่ีแผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ กำหนด   

ข้อ ๔๘ หน่วยที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบ้านพักอาศัย กองบิน ๕๖ 
เมื่อได้รับการร้องขอ มีดังนี้ 

๔๘.๑ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๕๖ ดำเนินการด้านกรรมวิธีข้อมูล
เกี่ยวกับรายชื่อข้าราชการ กองบิน ๕๖ ส่งให้กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ เมื่อมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลง
ของกำลังพล สังกัด กองบิน ๕๖ 

๔๘.๒ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖  
๔๘.๒.๑ ควบคุม กำกับดูแล และพิจารณาในการที่ผู้ พักอาศัยแจ้ง 

ความต้องการขอต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยโดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และรูปแบบ  
ที่กำหนด 

๔๘.๒.๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ ตรวจสอบการ 
ปลูกสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารบ้านพักอาศัย หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมตามที่ได้ขออนุญาตไว้แล้ว 
ให้ถูกต้อง รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยกองบิน ๕๖ เพ่ือเพ่ิมรายการดังกล่าวลงในทะเบียนพัสดุประจำ
บ้านพักอาศัยตามความเป็นจริง 

 
            ๔๘.๒.๓  ดำเนินการ... 
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๔๘.๒.๓ ดำเนินการตรวจสอบทะเบียนผู้อยู่ในบ้านและทะเบียนพัสดุ
ประจำบ้านโดยละเอียดและรายงานผลการตรวจให้ผู้ปกครองการพักอาศัย กองบิน ๕๖ ทราบและหาทางแก้ไขต่อไป 

๔๘.๒.๔ จัดคนดูแลบ้านพักอาศัยที่ว่าง  เพื่อป้องกันมิให้เกิดเสียหายขึ้น  
๔๘.๒.๕ ตรวจตราดูแลผู้พักอาศัย เกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณะ เช่น 

ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ ฯลฯ ให้ได้รับความสะดวกและเป็นไปในทางประหยัด  

๔๘.๒.๖ ดำเนินการออกคำสั่งกองบิน ๕๖ ให้ข้าราชการมีสิทธิและหมด
สิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ และรวบรวม รายชื่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิการขอ
พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ไว้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยใน
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ในโอกาสต่อไป 

๔๘.๒.๗ รายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย เสนอผู้บังคับการกองบิน ๕๖
ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

๔๘.๓ นายทหารพระธรรมนูญ กองบังคับการ กองบิน ๕๖ มีหน้าที่ เสนอแนะ 
ตีความด้านกฎหมาย ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ระเบียบนี้มคีวามถูกต้องยุติธรรม  

๔๘.๔ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคนิค กองบิน ๕๖ มีหน้าที่ติดตั้งและ
ตรวจสอบระบบ โทรศัพท์ของกองทัพอากาศ ตลอดจนสายอากาศของเครื่องรับโทรทัศน์รวมและเสียงตามสาย
ของบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย    

๔๘.๕ แผนกพลาธิการ กองบิน ๕๖     
๔๘.๕.๑ สนับสนุนธงชาติตามที่แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ ร้องขอ     
๔๘.๕.๒ สนับสนุนพัสดุและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ส่วนราชการต่าง ๆ

ตามความจำเป็น    
๔๘.๖ แผนกช่างโยธา กองบิน ๕๖ 

๔๘.๖.๑ ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สำหรับการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้ดำเนินการหลังจาก 
ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการได้     

๔๘.๖.๒ ช่วยเหลือ ตรวจตรา แนะนำ และซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา บ้านพักอาศัย ถนน สะพาน และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการช่างโยธาในเขตการพักอาศัย  กองบิน ๕๖     

๔๘.๖.๓ ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 
๔๘.๖.๔ ร่วมกับกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ สำรวจสภาพความ

เรียบร้อยของบ้านพักอาศัย พัสดุอุปกรณ์ประจำบ้าน เมื่อมีข้าราชการย้ายออกจากบ้านพักเพ่ือเสนอ 
 
 
            คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัย ในกรณี การซ่อมแซมที่ไม่
คุ้มค่าให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด   

๔๘.๖.๕ จัดทำคันธงและประดับธงชาติในบริเวณเขตการพักอาศัยตาม
ความเหมาะสม     

๔๘.๖.๖ ควบคุม เก็บรักษา ดูแลการบรรจุสารเคมี ตรวจสอบอายุการ 
ใช้งาน ระบบดับเพลิงและติดตั้งเครื่องดับเพลิงประจำบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ให้เหมาะสมและเพียงพอ  
โดยประสานการปฏิบัติกับกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖  

๔๘.๖.๗ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  
ที่ไม่ยอมขนย้ายสิ่งของออกเมื่อหมดสิทธิการพักอาศัย หรือค้างชำระเงินค่าบำรุง เงินค่าสาธารณูปโภค  
ติดต่อกัน ๒ เดือนหรือค้างชำระบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร หรือทางราชการมีความจำเป็น เมื่อได้รับการสั่งการ 

๔๘.๖.๘ จัดทำบัญชีพัสดุประจำบ้าน ส่งให้กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ 
๔๘.๗ แผนกการเงิน กองบิน ๕๖    

๔๘.๗.๑ เก็บรวบรวมเงินค่าบำรุงเป็นประจำทุกเดือน รวมถึง รายงาน
รายชื่อลูกหนี้ค้างชำระ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     

๔๘.๗.๒ ดูแลรายได้เบิกเงินค่าบริการต่าง ๆ ล่วงหน้า เพ่ือใช้ จ่ายเป็น 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามที่จ่ายจริง กรณีไม่เพียงพอให้ติดต่อผู้ขอผ่อนผันชำระเป็นเงินด้วยตนเอง  
หากเพิกเฉยให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด     

๔๘.๗.๓ กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีให้มี 
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนด    

๔๘.๘ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕๖ ควบคุมสุนัขจรจัด ในเขตการพักอาศัย 
กองบิน ๕๖ โดยประสานการปฏิบัติกับโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕๖ 

๔๘.๙ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕๖ มีหน้าที่ ตรวจตราดูแลเกี่ยวกับด้าน
สุขาภิบาล    

๔๘.๑๐ ส่วนราชการอ่ืน ๆ ให้การสนับสนุนและรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
            ข้อ ๔๙  การรักษา...  
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ข้อ ๔๙ การรักษาความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร กองบิน ๕๖ มีอำนาจและ
หน้าที่ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย ตักเตือนผู้พักอาศัยให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม  
ไม่ก่อความรำคาญ เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎหมาย และแบบธรรมเนียมอันดีของทหาร ในกรณีที่ต้อง 
ทำการจับกุม หรือตรวจค้นผู้พักอาศัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดหรือต้องสงสัย โดยมีเหตุอันควรว่าเป็น
ผู้กระทำผิด ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัย เพ่ือขอทำการตรวจค้น และให้ทำการตรวจค้นด้วยความเที่ยงธรรม 
อีกทั้งต้องมีหนังสือแจ้งการตรวจค้นบ้านพักอาศัย ให้เจ้าบ้านทราบในการตรวจค้นและลงชื่อ ยินยอม  
การตรวจค้นทุกครั้งด้วยตามผนวก ๑๖ และผนวก ๑๗ ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๕๐ บทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้    
๕๐.๑ เจ้าบ้านหรือผู้ พักอาศัย หรือผู้มาเยี่ยม หากกระทำผิด ละเลย ฝ่าฝืน

ระเบียบนี้  หรือประพฤติตนไม่ เหมาะสมด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ผู้ปกครองการพักอาศัย  กองบิน ๕๖  
พิจารณาลงทัณฑ์ และแจ้งให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ ทราบ เพ่ือพิจารณาให้ออกจาก 
บ้านพักอาศัย ถ้าผู้อยู่ในบ้านพักอาศัยกระทำความผิดทางอาญา ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยดำเนินการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายต่อไป    

๕๐.๒ เจ้าบ้านซึ่งมีผู้ พักอาศัยหรือผู้มาเยี่ยมกระทำความผิดตามข้อ ๕๐.๑  
เจ้าบ้านนั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมด้วย โดยให้ผู้ปกครองการพักอาศัยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 

๕๐.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖  
หากประพฤติปฏิบัติในทางทุจริต หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และเป็น
ความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ หรือคำสั่งของ 
ผู้บังคับบัญชา ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ รายงานให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณาลงทัณฑ์ต่อไป   

ข้อ ๕๑ ให้ถือระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีผล
ใช้บังคับตามระเบียบนี้ด้วย   

ข้อ ๕๒ การปฏิบัติหรือการดำเนินการใด ๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการ 
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้การบริหารจัดการบ้านพักอาศัย  
กองบิน ๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๖   มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

                                (ลงชื่อ)    นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ 
                                                                (สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์) 
                                                               ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ 



ผนวก ๑ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 

๑. วางแผน อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการเกี่ยวกับการพักอาศัย  
ในบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบนี้ 

๒. พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยและออกจากบ้านพักอาศัย การโอนสิทธิการพัก
อาศัย การเปลี่ยน การสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย หรือการขอผ่อนผันการพักอาศัย โดยจัดลำดับการพักอาศัยของ
ข้าราชการ ตามความจำเป็นและเดือดร้อน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้ทันที  
เมื่อมีบ้านพักอาศัยว่าง  โดยให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ข้าราชการอย่างท่ัวถึง   

๓. พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการควบคุมการพักอาศัย   

๔. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ บน. ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย และ
กำหนดหลักเกณฑ์ปลีกย่อยเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย เพ่ือให้บ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ และการพักอาศัย ของ
ข้าราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้ตามความเหมาะสม   

๕. แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ คณะเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลเพ่ือรับผิดชอบ กำกับดูแล 
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบ้านพักอาศัย ตามที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัย บน.๕๖ มอบหมาย  
ได้ตามความจำเป็น และให้รายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 
ทราบ ในระยะเวลาที่เหมาะสม   

๖. กำหนดระเบียบปลีกย่อยต่าง ๆ ขึ้นใช้ปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้   

๗. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอก บน.๕๖ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการพักอาศัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  



ผนวก ๒ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
ทะเบียนผู้พักอาศัย 

  
(   ) แฟลต  (   ) ตึกแถว บ้านพัก.............................. แถว....................... ห้องท่ี……................  
  

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด วัน เดือน ปีเกิด 

หลักฐาน 

หมายเหตุ เข้าพักอาศัย 
วัน เดือน ปี 

ออกจาก 
บ้านพักอาศัย 
วัน เดือน ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

               
                                                                                                                  
  (ลงชื่ อ )………………………………….…………………              (ลงชื่ อ )…….………………………………….……………                                       
                        (เจ้าบ้าน)                                                     (.................................................) 
       วันที่ …...... เดือน …………. พ.ศ. ..……..                           วันที่ ….…... เดือน .….…….. พ.ศ. ……….. 



ผนวก ๓ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบรายละเอียดกรณีที่ใช้สิทธิขอบ้านพักอาศัย 

๑. ผู้ไร้ที่พักอาศัยหรือพ่ึงพิงอันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิมประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอ่ืน ๆ 
ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ ดังนี้ 

๑.๑ มีหลักฐานตามทะเบียนบ้านและตามข้อเท็จจริงว่า ผู้ขอบ้านพักอาศัยได้พักอาศัย 
อยู่ในบ้านหรืออาคารที่ประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอ่ืน ๆ จริง 

๑.๒ ที่พักอาศัยเดิมที่ประสบอัคคีภัยหรือวินาศภัยอ่ืน ๆ ต้องเป็นกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ 
ครอบครองของผู้ขอบ้านพักอาศัย หรือของบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของผู้ขอบ้านพักอาศัย 

๑.๓ ผู้ขอบ้านพักอาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอ่ืน 
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน   

๒. ผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดินที่ปลูกบ้านโดยอำนาจของ
กฎหมาย ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ ดังนี้ 

๒.๑ ผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้าน 
๒.๑.๑ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเช่าที่ดินของผู้ อ่ืน เพ่ือปลูกบ้านของตนเองและ

ตนเอง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านที่ปลูกนั้น 
๒.๑.๒ ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านบนที่ดินที่เช่าเกิน ๓ ปีขึ้นไป     
๒.๑.๓ มีคำพิพากษาให้ขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าด้วยสาเหตุที่มิใช่เกิดจาก  

การกระทำความผิดหรือจากความผิดของตนเอง เช่น ค้างชำระค่าเช่าที่ดิน นำบ้านไปจำนองและถูกบังคับ 
จำนอง เป็นต้น 

๒.๒ ผู้ถูกเวนคืนที่ดินที่ปลูกบ้านโดยอำนาจของกฎหมาย 
๒.๒.๑ ต้องมีพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินและต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนด 

แน่นอนแล้ว 
๒.๒.๒ ที่ดินที่ถูกเวนคืนต้องไม่เป็นที่ดินบุกรุกและต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
๒.๒.๓ กรณีเป็นที่ดินที่เช่าปลูกบ้าน ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

ในบ้านหลังนั้น 
๒.๒.๔ ผู้ขอบ้านพักอาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคาร 

แห่งอ่ืนในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน 
๒.๒.๕ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบออกหนังสือรับรองผู้ขอบ้านพักอาศัยเป็นผู้

ได้รับ ผลกระทบด้านที่พักอาศัยจากการดำเนินการของภาครัฐจริง 

๓. ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิ 
การพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระทำความผิดหรือลาออกจากราชการ ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ 
ดังนี้ 

     



                                     - ๒ - 

 ๓.๑   ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่

น้อยกว่า ๓๖๕ วัน และข้อเท็จจริงว่าผู้ขอบ้านพักอาศัยได้พักอาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัยดังกล่าวจริง 

๓.๒ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องปฏิบัติงานและมีสิทธิขอบ้านพักอาศัย ณ ที่ตั้งส่วนราชการนั้น 
๓.๓ ผู้ขอบ้านพักอาศัยและเจ้าบ้านผู้หมดสิทธิการพักอาศัย ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ 

ครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอ่ืนในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน 
๓.๔ ผู้ขอบ้านพักอาศัยต้องเป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง อันเนื่องมาจากการหมดกรรมสิทธิ์ 

การพักอาศัยของเจ้าบ้าน 
 



ผนวก ๔ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าดว้ยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาขอบ้านพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 

ยศ............................ชื่อ................................................นามสกุล...............................................สังกัด……………………………………………. 

ลำดับ รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนท่ีได ้

๐ คะแนน ๑ คะแนน ๓ คะแนน ๕ คะแนน ๐ ๑ ๓ ๕ 

๑. 
ปัจจุบันพักอาศัยประเภทโสด และสมรสแล้ว 
จึงขอเปลี่ยนบ้านเป็นบ้านประเภทครอบครัว 

ไม่เคยพักอาศัย ต่ำกว่า ๑ ป ี ๑ - ๓ ป ี ๓ ปีข้ึนไป     

๒. เป็นผู้มสีิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มสีิทธิ มีสิทธิ ------------ ------------   ----- ----- 
๓. ผู้ขอมีรายได้ทั้งหมด (เงินเดือน + เงินเพิ่มท้ังหมด) มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๑ - 

๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๕,๐๐๐ - 

๓๐,๐๐๐ บาท 
ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

    

๔. ผู้ขอและคูส่มรสเป็นข้าราชการ ลกูจ้าง หรือพนักงานราชการ 
และปฏิบตัิงาน ณ บน.๕๖ 

------------ ทอ.๑ คน ------------ ทอ.ทั้งคู่ -----  -----  

๕. สถานภาพ โสด/แยกกันอยู่  
หย่าร้าง ไมม่ีบุตร 

แยกกันอยู่มีบุตร
อุปการะ 

หย่าร้างมีบตุร
อุปการะ 

อยู่ด้วยกัน     

๖. ความสะดวกในการเดินทางมาปฏบิัติหน้าที่ราชการ ------------ พาหนะส่วนตัว ------------ รถสาธารณะ -----  -----  
๗. ระยะทางจากท่ีพักอาศัยปจัจุบันถงึที่ทำงาน ------------ น้อยกว่า ๕๐ กม. ๕๐ - ๗๕ กม. ๗๕ กม. ขึ้นไป -----    
๘. จำนวนบุตรทั้งหมด ไม่มีบตุร ๑ คน ๒ คน  มากกว่า ๒ คน     
๙. จำนวนบุตรที่อยู่ระหว่างการศึกษา ไม่มีบตุร ๑ คน ๒ คน  มากกว่า ๒ คน     

๑๐. อายุราชการ ------------ น้อยกว่า ๕ ป ี ๕ - ๑๐ ปี  มากกว่า ๑๐ ป ี -----    
๑๑. ผู้ขอบ้านพักอาศัยจะนำบคุคลเข้าพักอาศัยด้วยเป็นประจำ  

ตามผนวก ๕ (นับรวมเจ้าบ้าน) 
 ๑ คน ๒ คน ๓ - ๔ มากกว่า ๔ คน     

  รวมคะแนนทีไ่ด ้ -----    
  รวมคะแนนทั้งสิ้น  

                      ตรวจถูกต้อง 
(ลงชื่อ)                                      
         (................................................................) 
                      นายทหารกำลังพล 
                     …….…/.….……/……....  
 



ผนวก ๕ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
แบบรายงานขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                        
ที ่                                                               วันที่         
เรื่อง  ขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย กองบิน ๕๖  
เรียน                                             (ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)   

๑.  ข้าพเจ้า ..........………...……………………………………………………..……………………………………. 
หมายเลขประจำตัว ………….…………………….... ตำแหน่ง ………………………………………………………………….…..…… 
สังกัด ……………………หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..… 
มีเงินเดือน ……………….......บาท เงินเพิ่ม......................บาท คำสั่งบรรจุให้เข้ารับราชการครั้งแรกที่ .....………….. 
ตามคำสั่ง...............ท่ี...........................ลง..........................มีผลต้ังแต่................................................................... 
อายุราชการปัจจุบัน (นับตั้งแต่วันบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก) รวม ..…….….… ปี ....................................เดือน 
(  ) ไม่มีสิทธิ  (  ) มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน   

๒.  ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน    
๒.๑  ตามสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่บ้านเลขที่ …………………. ซอย ………….………………..… 

ถนน ………………………………….… ตำบล/แขวง …………….…………….………… อำเภอ/เขต………..……………………… 
จังหวัด ………………………………… ซึ่งเป็นบ้านของ …………………….................................................................... 

๒.๒  กรณีเบิกค่าเช่าบ้าน ตามสัญญาค่าเช่าบ้าน อยู่บ้านเลขที่ ……..………………………… 
ซอย ………….………………………….ถนน …………….……………………….… ตำบล/แขวง ……………….…………………… 
อำเภอ/เขต ………..………………………จังหวัด …………………………………..ตั้งแต่....................................................... 
ซึ่งเป็นบ้านของ ……………………....................................................................เสียค่าเช่าเดือนละ ……………… บาท  

๓.  ข้าพเจ้า (  ) เป็นโสด  (  ) สมรส  (  ) คู่สมรสอยู่ร่วมกัน  (  ) แยกกันอยู่  (  ) หย่า  (  ) ม่าย 
หากได้รับการพิจารณาให้บรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ จะนำบุคคลในครอบครัวและผู้อาศัย  
(ไม่รวมผู้ขอ) จำนวน …………..…… คน เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 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...  



- ๒ - 
 

๔.  ข้าพเจ้า (  ) รายงานบันทึกคู่สมรสและบุตรในประวัติรับราชการแล้ว    

๕.  ข้าพเจ้าและคู่สมรส (  ) ไม่เป็นผู้เบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพ่ือชำระราคาบ้าน 
ซ่ึงนำมาเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยต้นสังกัด ณ ที่ตั้งดอนเมือง   

๖.  ข้าพเจ้าและคู่สมรส (  ) ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารแห่งอ่ืน  
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตร จากสถานที่ปฏิบัติงาน   

๗.  คู่สมรสของข้าพเจ้า (  ) ไม่เป็นเจ้าบ้านในบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖   

๘.  ข้าพเจ้าหรือคู่สมรส (  ) ไม่เคย  (  ) เคย ได้รับการสงเคราะห์ให้ผู้พักอาศัยในบ้าน 
พักอาศัย บน.๕๖ และออกจากบ้านพักอาศัย บน.๕๖ เมื่อ........................เนื่องจาก ............……………………… 

๙.  ข้าพเจ้า (  ) ไม่ เคย (  ) เคย ถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศั ย บน.๕๖  
เนื่องจาก..............................................................................................................เม่ือ............................... 

๑๐.  ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก (  ) เป็นผู้ไร้ที่พักอาศัย อันเนื่องมาจากที่พัก
อาศัยเดิมประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัยอ่ืน ๆ  (  ) เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืน
ที่ดินที่ปลูกบ้าน โดยอำนาจของกฎหมาย ด้วยสาเหตุที่มิใช่เกิดจากการกระทำความผิดหรือความผิดของตนเอง   
(  ) เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้าน หมดสิทธิการพักอาศัย 
โดยมิใช่เกิดจากการกระทำความผิดหรือลาออกจากราชการ ซึ่งเจ้าบ้านเดิมคือ ..................................................
พักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ประเภท (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก….........………… ห้องที่ ………......   
(  ) เป็นผู้ที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ มารับราชการ ณ หน่วยที่ตั้ง บน.๕๖ โดยไม่มี 
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งย้ายมาจาก ..................................เมื่อ..................... .................. (  ) เป็นผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการสำคัญและมีความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ .......................................................... 
(  ) เป็นผู้มีความจำเป็นและเดอืดร้อนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกำหนด เนื่องจาก ..................................................  

๑๑.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอบ้านพักอาศัย ประเภท (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว และข้าพเจ้า  
(  ) ยินดีรับ  (  ) สละสิทธิ บ้านพักอาศัย บน.๕๖ ตามแต่ที่ คณก.บ้านพักอาศัย บน.๕๖ พิจารณาตามความเหมาะสม 

๑๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวในรายงานทั้งหมดเป็นความจริง หากข้อความใด 
เป็นเท็จและเป็นเหตุให้ บน.๕๖ จัดที่พักอาศัยให้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามที่ บน.๕๖ กำหนดแนวทาง 
การลงทัณฑ์ และการปฏิบัติกรณีข้าราชการสังกัด บน.๕๖ กระทำผิดวินัยทหาร โดยยินยอมออกจากท่ีพักอาศัย 
บน.๕๖ ทันที และให้ตัดสิทธิ การขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ตลอดไป ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม
ระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ    

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา                              
 
 
                                                       (ลงชื่อ)  …………………………..…………………  

ได้ตรวจ...  



- ๓ - 
  
 ได้ตรวจสอบหลักฐานตามอ้างแล้ว  
  

                      (ลงชื่อ)  ……………..……………………………..                                                                             
                                (……………..……………………………)                              
                                       นายทหารกำลังพล                                  
                                  …………. /………..… /…………  

  
ความเห็นผู้ บั งคับบัญชาตามลำดับชั้น  ...................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
  
                                                        (ลงชื่อ)  .........……………..…………………………   
                                                                 (……………..………………..……………..)                          
                                                     (ตำแหน่ง)  ……..………………………..………………                                                                                     
                                                                      ………… /…..……… /……………   
  
หมายเหตุ ๑.  การรายงานขอเข้าพักอาศัยให้ผู้ขอเข้าพักอาศัยรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้หัวหน้า 
ส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรเข้าพักอาศัยตามลำดับความจำเป็นและเดือดร้อน 
เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย บน.๕๖   

๒.  ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่ถูกพิจารณา และส่งแบบรายงาน 
ฉบับนี้ให้ คณก.บ้านพักอาศัย บน.๕๖  

๓.  หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้   
๓.๑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอบ้านพักอาศัยและสำเนาใบสำคัญการหย่า (กรณีหย่าร้าง)   
๓.๒ สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)   
๓.๓ สำเนางบหน้าเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ขอบ้านพักอาศัยและคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ

ในกองทัพอากาศล่าสุด   
๓.๔ หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส สำหรับข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ต้องส่งทุกกรณี ส่วนหลักฐาน 

ที่เหลือ ตามผนวก ๓ ให้ส่งมาเป็นหลักฐานประกอบเหตุผล ตามกรณีที่ขอ  
  
 
 
 
 



 
 

หนังสือ...  



- ๔ - 
  

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
  

  เขียนที่ …..…………………..…………………….   

วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ...........……...   

ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………อายุ………………………ปี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ …………………. ซอย ………….………………..…ถนน ……………………………………………………..… 
ตำบล/แขวง ……………….…………………… อำเภอ/เขต ………..………………………จังหวัด …………………………..………  
ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา ของ ...............................................................................................ผูร้ายงานขอเข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ข้าพเจ้ายินยอมให้ สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้ายื่นรายงานขอบ้านพักอาศัย  บน.๕๖  
หากได้รับการพิจารณาให้บรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย  บน.๕๖ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินของ  
สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้า ในการเข้าพักอาศัยรวมถึงเงินประกันบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 

เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน   
  

(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม     
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน                      

 ( …............................................ )     
(ลงลายมือชื่อ) ……………………………………………พยาน    

( ............................................... )  
  
  
หมายเหตุ พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส  



ผนวก ๖ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
แบบรายงานการขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                        
ที ่                                                               วันที่         
เรื่อง  ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย   
เรียน  (ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)   

ข้าพเจ้า ………..………………………................................................................................................ 
หมายเลขประจำตัว ………………………..……..…. ตำแหน่ง …………………………..……………..….................................. 
สังกัด ………………. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ……………..………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................………..…..… 
มีเงินเดือน ………….……………….......บาท เงินเพ่ิม.....................................บาท มีผู้ที่อาศัย ………..………..…… คน 
ปัจจุบันพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ประเภท (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก …………...........…..…….. 
ห้องท่ี …………………….. พักอาศัยมานาน …………......... ปี มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยเป็นประเภท  
(  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก …………...........…..…….. ห้องท่ี …………………....... 

สาเหตุที่ขอเปลี่ยนบ้านคือ   

๑.  …………………………………………………………………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………  

๒.  ……………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………  

๓.  ………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………  

๔.  …………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………  

๕.  ……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………  

๖.   อื่น ๆ (ถ้ามี ให้เพิ่มเติมไว้ท้ายรายงาน)  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป  
 
 
 (ลงชื่อ)…………………………………………………… 
 ตำแหน่ง……………………………………………………  

  
ความเห็น...  

  
 



- ๒ - 
  
ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (ผ่านประธานกรรมการบ้านพักอาศัย)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
           (ลงชื่อ)……………………..…………………………………… 
                      (..........................................................)  
   ตำแหน่ง……………………....…………..…………………… 
                             …...…..… /...………… /…..……..  
  
เรียน   ผู้ปกครองพักอาศัย บน.๕๖ 
                เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป  
   
 (ลงชื่อ)……..…………………….…………………………….. 
    ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖  
                           อนุกรรมการและเลขานุการบ้านพักอาศัย บน.๕๖  
  
 
หมายเหตุ  การรายงานขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยให้ผู้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและเดือดร้อน เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย บน.๕๖ 
พร้อมแนบหลักฐาน กรณีท่ีเห็นว่าจำเป็นและเชื่อถือได้ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป  



ผนวก ๗ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
แบบรายงานการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                        
ที ่                                                               วันที่         
เรื่อง  ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย   
เรียน  (ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)   

 ข้าพเจ้า.………………………………................................................................................................ 
หมายเลขประจำตัว.………………………..……..…. ตำแหน่ง.…………………………..……………..….................................. 
สังกัด.………………. หมายเลขโทรศัพท์ทีท่ำงาน.……………..……… หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................……….…..… 
มีเงินเดือน.………….……………….......บาท เงินเพ่ิม.....................................บาท มีผู้ที่อาศัย………..………..……คน 
ปัจจุบันพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ประเภท (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก ………….............แถว......…. 
ห้องที่…….…..…... พักอาศัยมานาน………….....ปี อายุราชการคงเหลือ................ปี มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยน
บ้านพักอาศัยเป็นประเภท (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก………………………แถว............ ห้องที่…………......  
ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ…………………………….………………………… หมายเลขประจำตัว………………………..……..…. 
ตำแหน่ ง…………………………..……………..….................................. สั งกัด………………………………………………….… 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน…………..………….....……… หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................………..…..… 
พักอาศัยมานาน ………….… ปี อายุราชการคงเหลือ ................ป ีและเจา้ตัวเป็นผู้ยินยอมให้สับเปลี่ยน 

สาเหตุที่ขอสับเปลี่ยนบ้านคือ 
๑.  ..……………………………………………………………………………………………………………………………   
๒.  …..…………………………………………………………………………………………………………………………   
๓.  .….…………………………………………………………………………………………………………………………   
๔.  .….…………………………………………………………………………………………………………………………   
๕.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี ให้เพิ่มเติมไว้ท้ายรายงาน)   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริง ผู้ยินยอมตามที่อ้างไว้ 
ข้างต้นเป็นผู้ยินยอมให้สับเปลี่ยนจริงและได้จัดทำเอกสารเสนอผ่านต้นสังกัดของผู้ยินยอมแล้ว หากข้อความใด 
เป็นเท็จและเป็นเหตุให้ บน.๕๖ อนุญาตให้สับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยได้ โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของ บน. ๕๖ แล้ว 
ข้าพเจ้ายินยอมออกจากบ้านพักอาศัยทันที และให้หมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ตลอดไป    

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป  
            
 
 (ลงชื่อ)………………………………………………… 
 ตำแหน่ง……………………...……………………………  
 

ความเห็น... 



- ๒ - 
  
ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (ผ่านประธานกรรมการบ้านพักอาศัย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
 (ลงชื่อ)………………………………………..………………… 
 (..........................................................)  
 ตำแหน่ง……………………...…………………………………… 
  …..…..… /...………… /…..……..  
  
เรียน   ผู้ปกครองพักอาศัย บน.๕๖ 
               เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป  
  
 (ลงชื่อ)……..…………………………….…………………………….. 
          รอง ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖ ทำการแทน 
                                                 ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖  
  
หมายเหตุ   

๑.  การรายงานขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยให้ผู้มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนกับผู้ยินยอมให้ 
สับเปลี่ยนทั้ง ๒ ฝ่าย รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและเดือดร้อน  
เสนอ คณก.บ้านพักอาศัย บน.๕๖ พร้อมแนบหลักฐาน กรณีที่เห็นว่าจำเป็นและเชื่อถือได้ เพ่ือใช้ประกอบ 
การพิจารณาต่อไป   

๒.  ผู้สับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยทั้ง ๒ ฝ่าย ต้องพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ปัจจุบันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี (ปีครบกำหนดเกษียณอายุ - ปีปัจจุบัน) และต้องไม่ใช่ผู้ที่
จะลาออกจากราชการ (ยกเว้นบ้านพักอาศัยประเภท น.)  



ผนวก ๘ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ 

 
ขอรับรองว่า บน.๕๖ อนุญาตให้ผู้มีชื่อในบัญชีนี้  เข้าพักอาศัย/ออกจากบ้านพักอาศัย  

บ้านเลขที่…….……. หมู่…………. ตำบล……..……………… อำเภอ……..…....…..……….. จังหวัด………….…….…….…… 
(  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก…………………………. ห้องท่ี………….……... โดยมีหลักฐาน ดังนี้   

๑.  ใบแจ้งการย้ายออก (ทร.๖ ตอนที่ ๑) ลง …………………………   
๒.  สูติบัตร (ทร.๑ ตอนที่ ๑) ลง ……………………………   
๓.  มรณบัตร (ทร.๔ ตอนที่ ๑) ลง …………………………   
๔.  ……………………………………………………………………………………………….  

  
ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด วัน เดือน ปี เกิด เกี่ยวข้อง 

     
     
     
     
     

 
 (ลงชื่อ) …………………………………..……………. ผู้ปกครองการพักอาศัย               
 (….……………………….………….…………)                    
  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 ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
ข้อตกลงการเข้าพักอาศัยบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 

  
  เขียนที่ ……………..………..…………………….   

วันที่ ….…… เดือน ……..………. พ.ศ. ...........… 

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขประจำตัว ……………….…………………….. ตำแหน่ง ………………..…...……………………………………………….. 
สังกัด …………….…………..….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก …………….…..……….…. 
ห้อง ………..……....…. ขอให้ข้อตกลงไว้ต่อ บน.๕๖ ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑  ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในระเบียบ บน.๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย  
พ.ศ.๒๕๖๓ ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ   

ข้อ ๒  ข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยจริง โดยไม่ให้ผู้อื่นเข้าพักอาศัยแทน หรือเข้าทำประโยชน์อื่นใด 
และข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันทำข้อตกลงนี้   

ข้อ ๓  ข้าพเจ้าจะนำบุคคลในครอบครัวตามรายงาน ผนวก ๕ ขอเข้าพักอาศัยและมาพักอาศัย 
อยู่ด้วยจริงเป็นประจำ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันทำข้อตกลงนี้   

ข้อ ๔  ข้าพเจ้ายินยอมหมดสิทธิในการเป็นเจ้าบ้าน เมื่อฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้หรือระเบียบ 
บน.๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข้อ ๕  เมื่อข้าพเจ้าหมดสิทธิการพักอาศัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมส่งคืน 
บ้านพักอาศัยให้กับ บน.๕๖ ตามระยะเวลาที่  บน.๕๖ กำหนด หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามดังที่กล่าวมา  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บน.๕๖ ระงับการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านพักอาศัย  
และสามารถเข้าครอบครองบ้านพักอาศัย รวมถึงดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินในบ้านพักอาศัยออก โดยไม่ต้อง 
รับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินที่ เกิดขึ้น พร้อมทั้ งยินยอมให้หน่วยเกี่ยวข้องสามารถหักเงิน  
บำเหน็จ - บำนาญ หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับตามสิทธิ เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา หรือค่าบริการอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า
ได้ใช้ไปในการพักอาศัย ในบ้านพักอาศัย บน.๕๖   

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เจ้าบ้านและ ร้อย.ทสห.บน.๕๖ 
เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ     

 (ลงลายมือชื่อ) ……………..……………………………….. เจ้าบ้าน     
 (ลงลายมือชื่อ) ………..…………………………………….. ผู้ควบคุมการพักอาศัย     
 (ลงลายมือชื่อ) ....…………………………………………… พยาน                      
                    (.….............................................)     
 (ลงลายมือชื่อ) …………………………………………......…พยาน                                    
                      (................................................)  

  
คำรับรอง...  



- ๒ - 
  

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา 
  

ข้าพเจ้า……………………………………..…….……….……. ตำแหน่ง…………………………………………….
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ ……………………………………………..….… เจ้าบ้านผู้ทำข้อตกลงข้างต้น ขอรับรองว่า   

ข้อ ๑  ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ควบคุมดูแลเจ้าบ้าน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ  บน.๕๖ ว่าด้วย 
การพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ และข้อตกลงข้างต้นทุกประการ    

ข้อ ๒  ข้าพเจ้าจะลงทัณฑ์ทางวินัยกับเจ้าบ้าน หากเจ้าบ้านปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบฯ และ 
ข้อตกลงข้างต้นที่กล่าวมา   

ข้อ ๓  ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ในการติดต่อ 
ประสานกับเจ้าบ้านเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน  
  
 
           (ลงชื่อ) …………………………………………… (ผู้บังคับบัญชาโดยตรง) 
           (.............................................)                       
       วันที่ …........... เดือน …....……. พ.ศ. ….......…..  
  



ผนวก ๑๐ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราว 

  
บน.๕๖ อนุญาตให้………………….…………………………….…………… สังกัด....……………..……….... 

ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ….…... เรื่อง…………………………………………………………… ลง ………………..... กับบุคคล
อีก ….….… คน ซึ่งจะนำครอบครัวและผู้อาศัยตามผนวก ๕ มาพักอาศัยด้วย โดยเจ้าบ้านแจ้งความประสงค์ไว้
เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ประเภท (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก ................... ห้องท่ี ………..…..... 
แต่เจ้าบ้านยังมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ซึ่งกองทัพอากาศยินยอมให้เข้า
พักอาศัยได้เป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันระบุในใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราวนี้    

  
 (ลงชื่อ)……………………………………………………  
   ผู้ปกครองการพักอาศัย                       
 วันที่ …........... เดือน …....……. พ.ศ. ….......…..  
  
  
หมายเหตุ   

๑.  เจ้าบ้านที่ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๘.๑ ได้  
แต่มีความจำเป็นต้องเข้าพักอาศัยโดยเร่งด่วน คือ ข้าราชการที่ได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัย เปลี่ยน สับเปลี่ยน 
บ้านพักอาศัยตามคำสั่ง ทอ.และยังไม่ได้หนังสือรับรองแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 
เพ่ือไปย้ายเข้าในเขตท้องที่ รวมถึงการทำข้อตกลงการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 

๒.  เจ้าบ้านต้องดำเนินการขอใบแจ้งย้ายออก (ทร.๖ ตอนที่ ๑) หรือสูติบัตร (ทร.๑ ตอนที่ ๑) 
ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร แล้วนำไปยื่นต่อ ร้อย.ทสห.บน.๕๖ ภายใน ๑๕ วัน เพ่ือขอรับ
หลักฐานการเข้าพักอาศัย   

๓.  หากพ้นกำหนดตามความในข้อ ๑ เจ้าบ้านยังมิได้ดำเนินการประการใด จะถือว่าเจ้าบ้าน 
สละสิทธิบ้านหลังนี้ โดย บน.๕๖ จะบรรจุผู้อ่ืนต่อไป   

๔.  แนบคำสั่ง บน.๕๖ ที่มคีำสั่งให้เข้าพักอาศัยประกอบหลักฐาน  



ผนวก ๑๑ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
ใบแจ้งความจำเป็นในการไม่เข้าพักอาศัยระยะเวลา ๓ เดือนขึ้นไป 

 
เขียนที่ …..…………………..…………………….   

วันที่ ….…… เดือน ………………. พ.ศ. ......…....   

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขประจำตัว ……………….…………………….. ตำแหน่ง ………………..…...……………………………………………….. 
สังกัด …………………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก …………..……..ห้องที่ …….….. 
ขอแจ้งระยะเวลาการไม่เข้าพักอาศัย เป็นระยะเวลา........ปี ........เดือน ตั้งแต่วันที่......เดือน............พ.ศ............. 
ถึงวันที่.......เดือน.............พ.ศ. ............ เนื่องจาก............................................................................................ 
โดยมีหลักฐานทางราชการ........................................................................................................ ............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................   

ข้าพเจ้ายินยอมรับความผิดชอบทั้งหมดที่เกิดความเสียหายจากการไม่พักอาศัยของข้าพเจ้า 
รวมถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยข้างเคียง และเมื่อครบกำหนดตามที่แจ้ง ข้าพเจ้าจะกลับเข้ามา 
พักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ เช่นเดิม โดยระหว่างที่ข้าพเจ้ายังไม่กลับเข้าพักอาศัย ข้าพเจ้ายังคง
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพักอาศัย เช่น ค่าบำรุงกิจการบ้านพักอาศัย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  หากข้าพเจ้าไม่กลับเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย  บน.๕๖ ตามที่แจ้ง ข้าพเจ้ายินยอม 
หมดสิทธิการพักอาศัย  
  
 (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. เจ้าบ้าน     
 (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖  
  
  
หมายเหตุ   

๑.  เจ้าบ้านต้องรับผิดชอบบ้านพักอาศัยคงเดิม ถึงแม้มีเหตุไปราชการ เจ็บป่วย หรือกรณีอ่ืน ๆ 
และไม่สามารถอ้างว่าบ้านพักอาศัยชำรุด ทรุดโทรม เพื่อขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย   

๒.  กรณี เกิดเหตุ เพลิงไหม้หรือความเสียหายอ่ืน ๆ และมีเหตุจากบ้านของเจ้าบ้าน  
เจ้าบ้านต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด   

๓.  กรณีไม่พักอาศัยเกิน ๓ เดือน และไม่จัดทำเอกสารตามผนวกนี้ จะใช้เป็นเหตุผลอ้างว่า 
ไม่ทราบไม่ได้ และจะพิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป  



ผนวก ๑๒ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓  
ใบแจ้งการเข้าพักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้มาเยี่ยม 

  
บน.๕๖ อนุญาตให้ 
๑. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี    
๒. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี     
๓. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี     
๔. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี     
๕. ………………………………………………………………….. อายุ ……………………. ปี     
เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย (   ) แฟลต  (   ) ตึกแถว บ้านพัก …………………… ห้องที่…..…. 

ซ่ึงเป็นบ้านพักอาศัยของ ………………………………………..…………… สังกัด ………………..…… โดยเข้าพักอาศัยได้
เป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ........................ เดือน............................ พ.ศ. .......................... 
ถึงวันที่ ..................... เดือน ..................... พ.ศ. ...................... และให้ใช้แทนบัตรแสดงตัวผ่านเข้า - ออก  
ในเขตบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ได้  

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



ผนวก ๑๓ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
หนังสือยินยอมยกโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอ่ืน ๆ ที่สร้างขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

ให้เป็นทรัพย์สินของ บน.๕๖ 
  

                       เขียนที่ …..…………………………..……….         
วันที่ ……… เดือน ……………. พ.ศ. .......……...   

ข้าพเจ้า ………………………………………………………. หมายเลขประจำตัว ……………………………… 
สังกัด….………….………พักอาศัยอยู่ บ้านพัก…………….……………..… ห้องที่.........…… หลักฐานการเข้าพักอาศัย
ตามหนังสือ สนง.บ้านพักอาศัย บน.๕๖ ที่ ………..….……. ลง ……….…………………   

ตามอนุมัติผู้ปกครองการพักอาศัย เมื่อ .......................................... ท้ายหนังสือ สนง.บ้านพัก
อาศัย บน.๕๖ ที่ ............................... ลง ....................................  ให้ข้าพเจ้าสร้างโรงเก็บรถยนต์และ  
สิ่งดัดแปลง ต่อเติมอ่ืน ๆ ตามแบบของกองทัพอากาศในบริเวณบ้านพักอาศัย ตรงสถานที่ที่ได้ตกลงกับ
ผู้ปกครองการพักอาศัย หรือผู้แทนนั้นเมื่อข้าพเจ้าได้จัดสร้างขึ้นแล้ว หากข้าพเจ้าย้ายไปอยู่บ้านพักอาศัยอ่ืน
หรือย้ายออกจากบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ ข้าพเจ้ายินยอมยกโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอ่ืน ๆ  
ให้เป็นทรัพย์สินของ บน.๕๖ หรือหาก บน.๕๖ มีความจำเป็นจะใช้สถานที่บริเวณที่ข้าพเจ้าได้สร้างโรงเก็บรถยนต์ 
และสิ่งดัดแปลง ต่อเติมอ่ืน ๆ ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมจะรื้อถอนโรงเก็บรถยนต์และสิ่งดัดแปลงต่อเติ มอ่ืน ๆ 
ภายในเวลาที่  บน.๕๖ กำหนด โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อ บน.๕๖ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อ  
ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานในหนังสือฉบับนี้  

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นไว้ ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกันเก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา จำนวน ๑ ฉบับ และ
เก็บไว้ที่ สนง.บ้านพักอาศัย บน.๕๖ จำนวน ๑ ฉบับ  
  
 (ลงลายมือชื่อ) …………………………...………… ผู้แสดงเจตนา     
 (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………… ผู้ควบคุมการพักอาศัย     
 (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………… พยาน                      
  ( ........................................ )     
 (ลงลายมือชื่อ) ……………………………………….. พยาน        
 ( ......................................... ) 



ผนวก ๑๔ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจำบ้านพักอาศัย แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ 

  
แผ่นป้ายประจำบ้านพักอาศัย   

-  ขนาดกว้าง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร พื้นสีน้ำเงิน   
-  ตัวอักษรสูง ๑๐ เซนติเมตร และตัวเลขสูง ๘ เซนติเมตร สีขาว  

  
 
แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้าน   

-  ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้ำเงิน   
-  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว  

  
       
แผ่นป้ายชื่อหน้าที่   

-  ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้ำเงิน   
-  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว  

  
       

ร.๑๒๔๙ ป.๒๑๙๗ น.๒๐๐๗ 

ร.อ.ดี  พองาม 

ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน หัวหน้าบ้าน 



ผนวก ๑๕ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจำแฟลต แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ 

  
หมายเลขประจำแฟลต  

-  ตัวเลขอักษรแบบพิมพ์และตัวเลขไทย ขนาดสูง ๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๕ เซนติเมตร    
                            ฟส.๑   ฟส.(โสด)  ฟป.๒    
  
แผ่นป้ายหมายเลขประจำห้อง  

-  ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร พ้ืนสีเงิน  
-  ตัวเลขอารบิค ขนาดสูง ๒.๕ เซนติเมตร สีดำ  

  
              
  
แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้าน   

-  ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้ำเงิน   
-  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว  

  
  
 แผ่นป้ายชื่อหน้าที่   

-  ขนาดกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร พื้นสีน้ำเงิน   
-  แบบตัวอักษร TH SarabunPSK สูง ๓.๕ เซนติเมตร สีขาว  

  
       
  

๔๐๗ ๑๐๙ 

ร.อ.ดี  พองาม 

ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน หัวหน้าบ้าน 



ลับ 
ผนวก ๑๖ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 

แบบรายงานขอตรวจค้นบ้านพักอาศัย  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                                        
ที ่                                                               วันที่         
เรื่อง  ขอตรวจค้นบ้านพักอาศัย   

เรียน  เจ้าบ้าน 

อาศัยอำนาจตามระเบียบ บน.๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔๙ ด้วยปรากฏว่า  
เจ้าบ้าน……………………………………………………….….…….…………….....…… สังกัด ………………………….……………… 
พักอาศัยในบ้านพักเลขที่ ๙๙ ม.๘ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านอาศัยพักของ บน.๕๖ คือ 
(  ) แฟลต (  ) ตึกแถว บ้านพัก ……………… ห้องที่ ……… ตามคำสั่ง บน.๕๖ (เฉพาะ) ที่ …….… ลง………..………
เรื่อง.......................................................………… มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเจ้าบ้านให้ที่พักหลบซ่อนบุคคล 
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือมีสิ่งของผิด กฎหมายอยู่ในความครอบครอง หรือสิ่งของที่ได้ใช้ในการ
กระทำความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี  
อันจะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ ทอ.จึงให้ คณก.ตรวจค้นบ้านพักอาศัยซึ่งประกอบด้วย น.เวร  บน.๕๖ 
หรือ ผช.น.เวร บน.๕๖, เวรประจำส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าบ้านผู้ถูกตรวจค้น และ น.เวร ร้อย.ทสห.บน.๕๖ 
ดำเนินการตรวจค้นบ้านพักอาศัยของท่าน ในวันที่ ………….... เดือน ……………….. พ.ศ. ………….……   

เมื่อทำการตรวจค้นตามหนังสือฉบับนี้แล้ว หากพบว่ามีการกระทำความผิดต่อกฎหมาย 
ให้ คณก.ตรวจค้นบ้านพักอาศัย ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการ  
ที่เก่ียวข้องต่อไป              

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจค้นด้วยดี 
  
  
                                                            น.ต.              
                                                                 ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖  
  
  
  
  
  
  
  

ลับ 



ผนวก ๑๗ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
หนังสือยินยอมการตรวจค้นบ้านพักอาศัย 

  
 ข้าพเจ้า ………………………………………………………………… สังกัด …..…….………..………….……….  

พักอาศัยอยู่บ้านพักเลขที่ ๙๙ ม.๘ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖  
คือ (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว บ้านพัก ……………… ห้องที่ …….… ตามหลักฐาน ……….…………………………………… 
ยินยอมให้ทำการตรวจค้นบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้า และให้ความร่วมมือด้วยดี หากพบว่าในการพักอาศัย  
ของข้าพเจ้าหรือบุคคลในบ้านพักอาศัยของข้าพเจ้ากระทำความผิดจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินการ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการ โดยดี       

(ลงชื่อ) ………………………………………………… เจ้าบ้าน              
( …………………………….………………. )                                              

(ตำแหน่ง) …………………….………………..…………      
วันที่ ……........ เดือน ….…………. พ.ศ. ……........  



ผนวก ๑๘ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
แบบรายงานส่งคืนบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 

  
  เขียนที่ …..…………………..…………………….   

วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ...........……...   
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขประจำตัว ……………….…………………….. ตำแหน่ง ………………..…...……………………………………………….. 
สังกัด ………………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว บ้านพัก ……………………… ห้องที่ ……….... 
มีความประสงค์ขอส่งคืนบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ ในวันที่ ……….….. เดือน ..…………… พ.ศ. ..….………..
เวลา…………..……สาเหตุที่คืน ........................................................................................................................... 
ขอให้ จนท.มาตรวจรับบ้านดังกล่าวด้วย   

ในกรณีที่ติดค้างชำระ ค่าบำรุง, ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ของ บน.๕๖ ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
ผกง.บน๕๖ หกัเงินบำเหน็จ - บำนาญได้  
  

(ลงชื่อ) ……………………………….……………. ผู้ส่งบ้านคืน  
        ( ……………………………………………..) 

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ……….……………………….…………….  
 

 
-  ติดต่อ จนท.ผชย.บน.๕๖ เพ่ือตรวจรับบ้านคืนตามเรื่องนี้              
   
  
                                                            ร.อ.        

รอง ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖ ทำการแทน 
                                                                            ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖ 

                                   …………. /…………. /…………..  
  
(ลงชื่อ) ……..………………………..….. จนท.ผชย.บน.๕๖                     (ลงชื่อ)………..…………..………..….. พยาน           
         (…………………………………..)                                                   (…………………………………..) 
         ..…….… /………… /……..….                                                     ...…….… /………… /……..…..                                       

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



ผนวก ๑๙ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
แบบรายงานยินยอมให้หักเงินในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖ 

  
  เขียนที่ …..…………………..…………………….   

วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ..........……...   
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขประจำตัว ……………….…………………….. ตำแหน่ง ………………..…...……………………………………………….. 
สังกัด …………….………….. ได้รับสิทธิเป็นเจ้าบ้าน (  ) แฟลต (  ) ตึกแถว บ้านพัก ……….……… ห้องที่............... 
ขอให้ข้อตกลงไว้ต่อ บน.๕๖ ดังต่อไปนี้     

ข้อ ๑  ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความตามระเบียบ บน.๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย  
พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวทุกประการ     

ข้อ ๒  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักเงินรายได้ประจำเดือนของข้าพเจ้า 
เป็นเงินบริจาคประจำ ค่าบริการเคเบิลทีวี บน.๕๖ เพ่ือเป็นค่าบำรุงส่งให้ ผกง.บน.๕๖ เพ่ือใช้ดูแลรักษาความ
สะอาด ซ่อมแซม สิ่งชำรุด เสียหาย การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ในบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ ให้เกิด
ประโยชน์กับ ผู้พักอาศัยเป็นส่วนรวม และจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาบ้านพักอาศัย บน.๕๖ ตามความ
เหมาะสม และยินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักเงินรายได้ประจำเดือนของข้าพเจ้า เพ่ือเป็นเงินประกัน
บ้านพักอาศัยกองบิน ๕๖ สำหรับเป็นหลักประกันความเสียหายที่ทางราชการจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยอุปกรณ์ส่วนควบของเครื่องใช้ต่าง ๆ และพัสดุประจำบ้าน ที่เกิดความเสียหายจาก
ข้าพเจ้าหรือผู้พักอาศัยก่อนการส่งคืนบ้านพักอาศัย     

ข้อ ๓  ข้าพเจ้ายินยอมหมดสิทธิในการพักอาศัยเมื่อฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือปฏิบัติผิด 
ระเบียบ บน.๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ และระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ และ 
จะดำเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยทันที   

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เจ้าบ้านและ ร้อย.ทสห.บน.๕๖  
เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ  
  
 

(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. เจ้าบ้าน     
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. ผู้ควบคุมการพักอาศัย     
(ลงลายมือชื่อ) …………………………………………… พยาน                      

( …............................................ )     
(ลงลายมือชื่อ) …………………………………………… พยาน                                    

( ............................................... )  



ผนวก ๒๐ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
แบบรายงานยินยอมให้หักเงิน (การผ่อนผันการพักอาศัย) 

 
  เขียนที่ …..…………………..…………………….   

วันที่ ……..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ..........……...  
๑.  ตามคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ……….…………... ลง ..………………………………………………….…..… 

เรื่ อ ง………….……………………..……………………………………………………………………………………………………………..…
ให้ข้าพเจ้า ……………..…………………………………………………… หมายเลขประจำตัว ………………………..……………… 
สังกัด ……………….......... รับเงินเดือน …..……….…… ชั้น …………..………... เป็นเงิน ………….…………………… บาท 
หมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ (  ) แฟลต  (  ) ตึกแถว บ้านพัก ……….………. ห้องที ่..…....
ตั้งแต่วันที่ …………….. เดือน ………………… พ.ศ. …………… นั้น 

๒.  ข้าพเจ้า …………………...……………..………….. ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
ของ บน.๕๖ ต่อไปอีกตั้งแต่เดือน ……………….… พ.ศ. ………..…. จนถึงเดือน ……...…...….… พ.ศ. ..………….. 
ตามหนังสือขอผ่อนผันที่แนบ ระหว่างที่ข้าพเจ้าได้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ นี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
นขก.หักเงินบำนาญหรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับตามสิทธิ เป็นค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา หรือค่าบริการอ่ืน ๆ  
เป็นรายเดือน ตามท่ีข้าพเจ้าได้ใช้ไป    

๓.  หากข้าพเจ้าได้เสียชีวิตระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันให้ เข้าพักอาศัยบ้านพักของ บน.๕๖ 
ข้าพเจ้ายินดีให้หักเงินจากทายาทที่เป็นผู้รับเงินตามสิทธิ เป็นผู้ ชำระค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒ ให้กับ บน.๕๖  
จนครบตามจำนวนเงินที่ได้ใช้ไป    

๔.  หนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทำไว้กับ ร้อย.ทสห.บน.๕๖ เพ่ือให้ ร้อย.ทสห.บน.๕๖ 
ดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยที่มีหน้าที่หักเก็บเงินรายได้ของข้าพเจ้า จากกรมการเงินทหารอากาศ หรือจากคลัง
จังหวัดที่ข้าพเจ้าได้รับบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดที่จะได้รับตามสิทธิ  
  
 

(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. ผู้ให้คำยินยอม     
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….. ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๕๖     
(ลงลายมือชื่อ) …………………………………………… พยาน                      

( …............................................ )     
(ลงลายมือชื่อ) …………………………………………… พยาน                                    

( ............................................... )   



ผนวก ๒๑ ประกอบระเบียบกองบิน ๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ 
แบบรายงานการขอผ่อนผันการพักอาศัย 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                        
ที่                                                                วันที่         
เรื่อง  ขอผ่อนผันการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย บน.๕๖   

เรียน  ผู้ปกครองการพักอาศัย บน.๕๖ (ผ่าน เลขา ฯ) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ……………………………………….……………..  

๑.  ตามระเบียบ บน.๕๖ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ผู้ที่หมดสิทธิ์จากการพักอาศัย
บ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ขอผ่อนผันบ้านพักอาศัยได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ฯ  
อย่างเคร่งครัด นั้น 

๒.  ข้าพเจ้า.....................................................................ตำแหน่ง....................... .................. 
ได้ พักบ้านพักอาศัย บน.๕๖ บ้านพัก....................................ห้องที่ ................. หมายเลขโทรศัพท์  
ที่สามารถติดต่อได้............................................. ได้หมดสิทธิ์การพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖  
เนื่องจาก..............................................................ตามคำสั่ง...........................................ตั้งแต่............................. 
มีความประสงค์ขอผ่อนผันการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยของ บน.๕๖ เป็นระยะเวลา................เดือน ตั้งแต่  
.............................ถึง..............................โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

๒.๑……………………………………………………………………………………………………………………   
๒.๒……………………………………………………………………………………………………………………  
๒.๓……………………………………………………………………………………………………………………   
๒.๔……………………………………………………………………………………………………………………   
๒.๕……………………………………………………………………………………………………………………  

๓.  ทั้ งนี้  กระผม/ดิฉัน จะปฏิบัติตามระเบียบฯ ทุกประการ และยินดีจ่ายเงินให้แก่  
บน.๕๖ เมื่อเรียกเก็บเงินอันได้แก่ 

๓.๑   ค่ากระแสไฟฟ้า - ประปา  
๓.๒   ค่าบริการเคเบิลทีวี 
๓.๓   ค่าเก็บขยะ 
๓.๔   ค่าทำความสะอาดคูคลอง และบริเวณบ้านพักอาศัยฯ 
๓.๕   เงินประกันความเสียหายของพัสดุประจำบ้านพักอาศัยฯ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

๔.   เมื่อ กระผม... 



- ๒ - 
 

๔.  เมื่อ กระผม/ดิฉัน ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยฯ กระผม/ดิฉัน ยินดีปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยฯ ให้อยู่ในสภาพเดิมทุกประการ 

๕.  ถ้า กระผม/ดิฉัน ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๓ - ๔ ได้ กระผม/ดิฉัน ยินดีออกจากบ้านพักอาศัยฯ 
และยอมชดใช้ค่าเสียหายตามระเบียบฯ ในราคาเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 

๖.  บุคคลที่สามารถติดต่อได้.................................................................................................... 
โทรศัพท์บ้าน…………………………………………....................... มือถือ……………………….......…...…………………............  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป 

 

 
  (ลงชื่อ)...........................................................................ผู้ขอผ่อนผันบ้านพักอาศัย ฯ  

                                        (.........................................................................) 
   (ลงชื่อ)...........................................................................(พยาน) 
                                        (......................................................................... 

 

 

หมายเหตุ     

๑.  ต้องแนบหลักฐานประกอบเหตุผลที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

๒.  ค่ากระแสไฟฟ้า - ประปา ให้ไปชำระท่ี ผกง.บน.๕๖ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน 

๓.  ค่าบริการเคเบิลทีวี บน.๕๖ ให้ชำระท่ี ผสอ.กทน.บน.๕๖ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

-  รับเงินค่าประกันความเสียหายแล้ว  
   ร.ต. 
          (..........................................) 
  จนท.ควบคุมบ้านพักอาศัย.บน.๕๖ 
           ............/............/.............. 


