- สําเนาคู่ฉบับ -

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคาร บ้านพัก ของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๕๓
-------------------------------------เพื$ อ ให้ก ารเข้า พัก อาศัย ในอาคารบ้า นพัก และที$ พ กั อาศัย ทุ ก ชนิ ด ของข้า ราชการและ
ลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพบกเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย สมควรที$ จะได้มีการปรับปรุ งแก้ไขระเบี ยบ
กองทัพ บกว่ า ด้ ว ยการเข้ า พัก อาศัย ในอาคาร บ้ า นพัก ของข้ า ราชการกองทัพ บก พ.ศ.๒๕๔๗
ให้เหมาะสมยิง$ ขึ.น จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี.
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี. เรี ยกว่า “ระเบี ยบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคาร บ้า นพัก
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี.ให้ใช้บงั คับตั.งแต่บดั นี.เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั$งอื$นใด ซึ$ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี. ให้ใช้ระเบียบนี.แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี.
“อาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ” หมายถึ ง อาคารประเภทแฟลต และบ้านพัก
หรื อ เรื อนแถว ที$กองทัพบกก่อสร้างขึ.น และมอบให้หน่วยต่าง ๆ รับผิดชอบควบคุมดูแล
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการประจําการสังกัดกองทัพบก
“ลูกจ้างประจํา” หมายถึง ลูกจ้างประจําสังกัดกองทัพบก
“ผูใ้ ห้พ กั อาศัย ” หมายถึ ง หน่ วยหรื อ กรมสวัส ดิ ก ารทหารบกโดย กองทัพ บก
ได้อนุมตั ิให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการควบคุมดูแลอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ
“ผูพ้ กั อาศัย ” หมายถึ ง ข้า ราชการประจํา การ และลู ก จ้า งประจํา ที$ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ
ให้เข้าพักอาศัยในอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ
“บริ วาร” หมายถึง ผูร้ ่ วมพักอาศัยในฐานะเป็ นบุคคลในครอบครัวของผูพ้ กั อาศัย
หรื อผูท้ ี$อยูใ่ นความปกครองของผูพ้ กั อาศัย
“ผูค้ วบคุ มดูแลอาคารที$พกั อาศัย” หมายถึง ผูม้ ีหน้าที$ในการควบคุมและกํากับ
ดูแลการพักอาศัยให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ

-๒“หัวหน้าผูพ้ กั อาศัย” หมายถึง ผูท้ ี$ได้รับการแต่งตั.งจากผูบ้ งั คับหน่วยที$ได้รับส่ วน
แบ่งห้องพักให้ปฏิบตั ิหน้าที$ควบคุมดูแลกําลังพลของหน่วยตนเอง ซึ$ งพักอาศัยในอาคารที$พกั อาศัยของทาง
ราชการให้ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
“อาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่ วนกลาง)” หมายถึ ง อาคารประเภทแฟลต หรื อ
เรื อนแถว ที$ก่อสร้างขึ.นในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล ที$ กองทัพบก มอบให้ กรมสวัสดิการทหารบก
เป็ นผูร้ ับผิดชอบควบคุมดูแล
ข้อ ๖ ให้ เจ้ากรมกรมสวัสดิการทหารบก เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี.
หมวด ๑
การแบ่งมอบความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที$
ข้อ ๗ อาคาร บ้านพัก หรื อ ที$พกั อาศัยของทางราชการทุกชนิ ดของกองทัพบก ให้อยูใ่ น
ความควบคุมดูแลของหน่วยราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี..๗.๑ อาคารสงเคราะห์ก องทัพ บก (ส่ ว นกลาง) ให้อ ยู่ใ นความรับ ผิดชอบของ
กรมสวัสดิการทหารบก
๗.๒ อาคารที$ พ กั อาศัย ของทางราชการ ตามหน่ ว ยราชการต่า ง ๆ ที$ มี อ ยู่ท. ัง
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค นอกเหนื อจากอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ ตามข้อ ๗.๑ ให้อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยนั.น ๆ
ข้อ ๘ ให้ กรมสวัสดิการทหารบก เป็ นผูใ้ ห้พกั อาศัย ในอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ
ตามข้อ ๗.๑ มีอาํ นาจหน้าที$ดงั นี..๘.๑ อนุ มตั ิ ให้กาํ ลังพลเข้าพักอาศัยและหมดสิ ทธิ การเข้าพักอาศัย ในส่ วนแบ่ ง
ห้องพักอาศัยที$ กรมสวัสดิการทหารบก รับผิดชอบดูแล
๘.๒ แต่งตั.งเจ้าหน้าที$ผูค้ วบคุ มดูแลอาคารที$พกั อาศัย เพื$อปฏิ บตั ิงานเกี$ ยวกับการ
พักอาศัยในอาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่ วนกลาง) พื.นที$ต่าง ๆ
๘.๓ ออกระเบียบปลีกย่อยหรื อกําหนดมาตรการอื$น ๆ ในการปฏิบตั ิงานเกี$ยวกับ
การพักอาศัยได้ตามความจําเป็ น โดยไม่ขดั กับระเบียบนี.
๘.๔ กํา กับ ดูแลอาคารที$พ กั อาศัย ของทางราชการ และดํา เนิ นการใด ๆ เพื$อให้
เป็ นไปตามระเบียบ คําสั$ง ข้อบังคับ หรื อ มาตรการอื$น ๆ ที$กาํ หนดขึ.น
ข้อ ๙ ให้ผูบ้ งั คับหน่ วยขึ.นตรงกองทัพบกส่ วนกลาง ที$ได้รับส่ วนแบ่งห้องพักในอาคาร
ที$พ กั อาศัย ของทางราชการที$อยูใ่ นความรับ ผิดชอบของ กรมสวัส ดิการทหารบก ตามข้อ ๗.๑ มีอาํ นาจ
หน้าที$ดงั นี..-

-๓๙.๑ อนุ ม ัติ ใ ห้ กาํ ลั ง พลของหน่ ว ยเข้ า พัก อาศัย และหมดสิ ทธิ เ ข้ า พัก อาศัย
ในส่ วนแบ่งห้องพักอาศัยตามที$ได้รับการแบ่งมอบจากกองทัพบก โดยให้หน่ วยจัดกําลังพลที$ได้รับสิ ทธิ
เข้าพักอาศัยในส่ วนแบ่งห้องพักภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับตั.งแต่วนั ที$ได้รับอนุ มตั ิหรื อผูพ้ กั อาศัยเดิมส่ งคืน
ห้องพัก หากพ้นกําหนดถื อว่ากําลังพลไม่มีความเดื อดร้ อนในเรื$ องที$ พกั อาศัย หน่ วยต้องส่ งคื นส่ วนแบ่ ง
ห้องพักดังกล่าวให้กบั กรมสวัสดิการทหารบก เพื$อพิจารณาจัดสรรให้กบั หน่วยขึ.นตรงกองทัพบกส่ วนกลาง
หน่วยอื$นที$มีความต้องการห้องพักอาศัยต่อไป
๙.๒ ออกคํา สั$งแต่ง ตั.ง หัวหน้า ผูพ้ กั อาศัย ในแต่ล ะพื. นที$อาคารที$พ กั ที$มีกาํ ลัง พล
ในหน่ ว ยของตนพัก อาศัย อยู่ มีห น้า ที$ค วบคุ ม ดูแ ลกํา ลัง พลผู พ้ กั อาศัย ในหน่ ว ยของตนให้ป ฏิ บ ตั ิต าม
ระเบียบโดยเคร่ งครัด
๙.๓ รายงานสถานภาพการเข้าพักอาศัยของผูม้ ี สิทธิ พกั อาศัย ตลอดจนการหมด
สิ ทธิ พกั อาศัยให้กรมสวัสดิการทหารบกในฐานะผูค้ วบคุมดูแลอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการทราบ โดย
ให้รายงานกรมสวัสดิการทหารบก ทราบ ภายใน เดือนตุลาคม และ เมษายน
ข้อ ๑๐ ให้ผบู ้ งั คับหน่วยในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ที$ได้รับส่ วนแบ่งห้องพักในอาคาร
ที$พกั อาศัยของทางราชการ ตามข้อ ๗.๒ กําหนดระเบียบ คําสั$ง ข้อบังคับหรื อข้อกําหนด เพื$อควบคุมดูแล
อาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ ที$ได้รับการแบ่งมอบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขดั กับระเบียบนี.
หมวด ๒
การเข้าพักอาศัย
ข้อ ๑๑ ผูม้ ีสิทธิ เข้าพักอาศัยในอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ ตามข้อ ๗.๑ จะต้องมี
คุณสมบัติดงั นี..๑๑.๑ เป็ นข้าราชการประจําการ หรื อ ลูกจ้างประจํา สังกัดกองทัพบก ซึ$ งมีคาํ สั$งให้
รับราชการอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล
๑๑.๒ เป็ นผูท้ ี$ไม่มีบา้ นพักอาศัยเป็ นกรรมสิ ทธิG ของตนเองหรื อของคู่สมรส อยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
๑๑.๓ เป็ นผูท้ ี$ไม่ได้รับการสงเคราะห์จากทางราชการให้มีอาคาร บ้านพักเป็ นที$อยู่
ของตนเองหรื อของคู่สมรส อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปริ มณฑล
๑๑.๔ เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น ค่ า เช่ า บ้า นตามพระราชกฤษฎี ก า ว่า ด้ว ยระเบี ย บ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

-๔ข้อ ๑๒ ผูม้ ีสิทธิ เข้าพักอาศัยในอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ ตามข้อ ๗.๒ ต้องเป็ น
ข้าราชการประจําการและลูกจ้างประจําในหน่วยนั.นๆ
ข้อ ๑๓ ลําดับความเร่ งด่วนในการพิจารณาให้ผมู ้ ีสิทธิ เข้าพักอาศัย มีดงั นี..๑๓.๑ ที$พกั อาศัยประสบภัยธรรมชาติ หรื อวินาศภัยอื$น ๆ จนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้
๑๓.๒ ถูกทางราชการสั$งย้ายมาสังกัดหน่วยที$มีบา้ นพัก และไม่มีสิทธิพกั อาศัยใน
บ้านพักของหน่วยเดิม
๑๓.๓ ถูกศาลพิพากษาขับไล่ให้ออกจากที$พกั เดิม
๑๓.๔ ถูกทางราชการเวนคืนที$ดิน และต้องย้ายออกจากที$พกั อาศัย
๑๓.๕ ย้ายจากส่ วนราชการต่างจังหวัด
๑๓.๖ พักอาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ื$นในบริ เวณที$มีส$ิ งแวดล้อมไม่ถูกสุ ขลักษณะ
๑๓.๗ เหตุผลอื$น ๆ
หมวด ๓
การหมดสิ ทธิ การเข้าพักอาศัย
ข้อ ๑๔ ให้ผมู ้ ีสิทธิ เข้าพักอาศัยในอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ ทั.งส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค ตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หมดสิ ทธิ ในการเข้าพักอาศัย ในกรณี ใดกรณี หนึ$ง ดังนี..๑๔.๑ ถึงแก่กรรม
๑๔.๒ ย้ายออกนอกกองทัพบก หรื อออกจากราชการไม่วา่ กรณี ใด
๑๔.๓ ผูม้ ีสิทธิ มิได้เข้าพักอาศัย แต่ให้คู่สมรส บุตร ญาติพี$นอ้ ง หรื อบุคคลอื$นเข้าพัก
อาศัยแทนโดยผูม้ ีสิทธิ พกั อาศัยมิได้พกั อาศัยรวมอยูด่ ว้ ย
๑๔.๔ ผูม้ ีสิทธิ มิได้เข้าพักอาศัย แต่ให้บุคคลอื$นสวมสิ ทธิ หรื อเช่าพักอาศัยแทน
๑๔.๕ ผูพ้ กั อาศัย หรื อบริ วาร ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ หรื อไม่ให้
ความร่ วมมือกับผูใ้ ห้พกั อาศัยในการปฏิบตั ิตามระเบียบ หรื อกระทําผิดสัญญาการเข้าพักอาศัย
๑๔.๖ ผูพ้ กั อาศัย หรื อบริ วาร มีพฤติการณ์ที$เป็ นภัยต่อความสงบสุ ขของผูพ้ กั อาศัยอื$น
๑๔.๗ ผูพ้ กั อาศัย หรื อบริ วาร กระทําการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
หรื อเกิดความเสี ยหายแก่ผพู ้ กั อาศัยอื$น หรื อทางราชการ
๑๔.๘ ผูพ้ กั อาศัยหรื อบริ วาร ได้กระทําความผิดทางอาญาโดยปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง
เป็ นที$ประจักษ์
๑๔.๙ ผูท้ ี$ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ หรื อ ข้อ ๑๒

-๕ข้อ ๑๕ การย้ายออกจากที$พกั อาศัยของทางราชการ ดังนี..๑๕.๑ ผูห้ มดสิ ทธิ พกั อาศัยตามข้อ ๑๔.๑ พร้ อมด้วยบริ วารจะต้องย้า ยออกจาก
อาคารบ้านพักอาศัยภายใน ๓๖๕ วัน นับตั.งแต่วนั ที$ผมู ้ ีสิทธิ พกั อาศัยถึงแก่กรรม สําหรับผูห้ มดสิ ทธิ ตามข้อ
๑๔.๒ พร้อมด้วยบริ วารจะต้องย้ายออกจากอาคารบ้านพักอาศัยภายใน ๑๘๐ วัน นับตั.งแต่วนั ที$ได้รับทราบ
คําสั$งย้ายออกจากกองทัพบก หรื อออกจากราชการไม่วา่ กรณี ใด
๑๕.๒ ผูห้ มดสิ ทธิ พกั อาศัยตามข้อ ๑๔.๓, ๑๔.๔, ๑๔.๕ และ ๑๔.๘ พร้ อมด้วย
บริ วารจะต้องย้ายออกจากอาคารที$ พกั ภายใน ๓๐ วัน นับ ตั.ง แต่วนั ที$ ไ ด้รับ ทราบคํา สั$ง จากผูใ้ ห้พ กั อาศัย
หรื อผูบ้ งั คับหน่วยกองทัพบกส่ วนกลาง ได้แจ้งให้ยา้ ยออกจากที$พกั อาศัย
๑๕.๓ กรณี หมดสิ ทธิ พกั อาศัย ตามข้อ ๑๔.๖ และ ๑๔.๗ มีหลักฐานปรากฏอย่าง
ชัดเจน ให้ผพู ้ กั อาศัยพร้อมด้วยบริ วารย้ายออกจากอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ ภายใน ๗ วัน
ข้อ ๑๖ ผูพ้ กั อาศัยในส่ วนแบ่ง ของหน่ วยใด เมื$อย้ายออกจากหน่ วยนั.น ถื อว่าหมดสิ ท ธิ
พักอาศัย ให้ไปใช้ที$พกั ในส่ วนแบ่งของหน่ วยใหม่ หรื อให้โอนสับเปลี$ ยนส่ วนแบ่งระหว่างหน่ วยกันได้
กรณี หน่วยใหม่ไม่สามารถสนับสนุ นห้องพักให้ได้ ให้ร้องขอพักอาศัยในที$พกั ของหน่วยเดิมเป็ นการชัว$ คราว
โดยหน่วยเจ้าของส่ วนแบ่งที$พกั เดิมยินยอมให้พกั อาศัยอยูเ่ ป็ นการชัว$ คราวได้
หมวด ๔
การปฏิบตั ิของผูพ้ กั อาศัยและบริ วาร
ข้อ ๑๗ ผูพ้ กั อาศัยและบริ วารต้องเชื$ อฟั ง ให้ความร่ วมมือ และปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
เจ้าหน้าที$ ผูค้ วบคุ มดูแลอาคารที$ พกั อาศัยของทางราชการ และปฏิ บตั ิตามสัญญาการเข้าพักอาศัยของทาง
ราชการโดยเคร่ งครัด
ข้อ ๑๘ ผูพ้ กั อาศัยจะต้องอบรมชี. แจงให้บริ วารผูร้ ่ วมพักอาศัยปฏิบตั ิตามระเบียบของทาง
ราชการที$กาํ หนดอย่างสมํ$าเสมอ
ข้อ ๑๙ ให้ผูม้ ีสิทธิ เข้าพักอาศัยในอาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ ทั.งในส่ วนกลางและ
ส่ วนภูมิภาค เสี ยค่าใช้จ่ายและค่าบริ การต่าง ๆ ดังนี.
๑๙.๑ อาคารสงเคราะห์ กองทัพบก (ส่ วนกลาง) ผูพ้ กั อาศัยจะต้องชําระค่าบริ การ
ค่า ประกัน ของหลวงเสี ย หาย และค่า ใช้จ่า ยอื$ น ๆ ตามอัต ราที$ ก องทัพ บกกํา หนด ชํา ระค่า กระแสไฟฟ้ า
ชํา ระค่า นํ.า ประปา ตลอดจนการซ่ อมแซมสิ$ ง อุ ป กรณ์ ภายในห้อ งพัก ซึ$ ง หากเกิ ดการชํา รุ ด หรื อสู ญหาย
ผูพ้ กั อาศัยต้องซ่อมแซมหรื อจัดหาสิ$ งอุปกรณ์ที$มีคุณลักษณะหรื อคุณภาพอย่างเดียวกันหรื อดีกว่ามาทดแทน
ด้วยเงิ นของผูพ้ กั อาศัยเอง สําหรับการซ่ อมแซมการชํารุ ดเป็ นส่ วนรวมเป็ นหน้าที$ ของกองทัพบกที$จะต้อง
ดําเนินการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม

-๖๑๙.๒ อาคารที$พกั อาศัยของทางราชการซึ$ งอยูใ่ นความควบคุมดูแลของผูบ้ งั คับบัญชาหน่วย
ตามข้อ ๗.๒ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหน่วยเป็ นผูก้ าํ หนดความเหมาะสม เว้นค่าซ่ อมแซมสิ$ งอุปกรณ์ภายในห้องพัก
ที$ชาํ รุ ดเสี ยหายให้เป็ นหน้าที$ของผูพ้ กั อาศัยที$จะต้องดําเนิ นการซ่ อมแซมด้วยเงิ นของผูพ้ กั อาศัยเองส่ วนการ
ซ่อมแซมการชํารุ ดเป็ นส่ วนรวมเป็ นหน้าที$ของกองทัพบกที$จะต้องดําเนินการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๐ ให้กรมสวัสดิการทหารบกและผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยทหาร ซึ$ งมีหน้าที$ควบคุมดูแล
อาคารที$พกั อาศัยของทางราชการ มีอาํ นาจออกระเบียบปลีกย่อยที$ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี. ได้ตาม ความ
จําเป็ น
ข้อ ๒๑ ห า ก ป ร า ก ฏ มี ผู ้ ใ ด ป ฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ร ะ เ บี ย บ นี. ห รื อ ร ะ เ บี ย บ ป ลี ก ย่ อ ย ที$
กรมสวัสดิการทหารบกและผูบ้ งั คับหน่ วยทหาร ที$ได้กาํ หนดไว้ตามความในข้อ ๒๐ ให้ กรมสวัสดิการทหารบก
หรื อผูบ้ งั คับหน่วยทหาร มีสิทธิ ที$จะเข้ายึดครองห้องพักอาศัย ตามที$ได้รับการแบ่งมอบความรับผิดชอบจาก
กองทัพบกได้ตามสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ และผูพ้ กั อาศัยจะต้องไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ ทั.งสิ. น
ที$ เ กิ ด จากการจัด การดัง กล่ า ว อี ก ทั.ง มี อาํ นาจเข้า ตรวจค้น ห้อ งพัก โดยมิ ต ้อ งแจ้ง ให้ผู พ้ กั อาศัย ทราบ
กรณี มีขอ้ มูลว่าผูพ้ กั อาศัยมีพฤติกรรมเกี$ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมาย และให้พิจารณาดําเนิ นการลงโทษ
ทางวินยั ตามความเหมาะสม หากไม่ได้ผลให้รายงานกองทัพบกเพื$อพิจารณาดําเนิ นการแก่ผูป้ ฏิ บตั ิฝ่าฝื น
ตามควรแก่กรณี เป็ นราย ๆ
ข้อ ๒๒ ผูค้ วบคุมดูแลอาคารที$พกั อาศัยมีหน้าที$ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ
เป็ นส่ วนรวม สําหรับทรัพย์สินที$อยู่ภายในห้องพักและทรัพย์สินส่ วนตัวอื$น ๆ ของผูพ้ กั อาศัย เป็ นหน้าที$
ของผูพ้ กั อาศัยที$ตอ้ งดูแลรับผิดชอบโดยตรง
ข้อ ๒๓ หัว หน้า ผูพ้ กั อาศัย หน่ ว ยที$ ไ ด้รั บ ส่ ว นแบ่ ง ห้ อ งพัก อาศัย มี ห น้า ที$ ค วบคุ ม ดู แ ล
ผูพ้ กั อาศัยในหน่วยของตนให้ปฏิบตั ิตามระเบียบโดยเคร่ งครัด หากมีผฝู ้ ่ าฝื นให้หวั หน้าผูพ้ กั อาศัยรายงานให้
ผบ.หน่ ว ยของตนทราบ และหากหั ว หน้ า ผู ้พ ัก อาศัย ละเลยปล่ อ ยให้ ผู ้พ ัก อาศัย ในหน่ ว ยงานของตน
ปฏิบตั ิผดิ ระเบียบ ให้ถือว่าหัวหน้าผูพ้ กั อาศัยมีความบกพร่ อง และให้ ผบ.หน่วย พิจารณาดําเนิ นการลงโทษ
ทางวินยั ตามควรแก่กรณี

-๗ข้อ ๒๔ บทลงโทษ
๒๔.๑ กรณี เมื$อผูเ้ ข้าพักอาศัยหมดสิ ทธิ การเข้าพักอาศัย เพราะเหตุตามข้อ ๑๔.๑,
๑๔.๒ และ ๑๔.๙ ผูน้ . นั ต้องย้ายออกจากอาคารบ้านพักของหน่วยตามกําหนดเวลาในข้อ ๑๕ และตามสัญญา
ที$ ทาํ ไว้กบั หน่ วยเมื$ อตนเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักดังกล่ าว เมื$ อผูเ้ ข้าพักอาศัยหมดสิ ท ธิ ก ารพัก อาศัย
เพราะเหตุตามข้อ ๑๔.๓, ๑๔.๔, ๑๔.๕, ๑๔.๖, ๑๔.๗ และ ๑๔.๘ ผูน้ . นั ต้องย้ายออกจากอาคารบ้านพักของหน่วย
ตามกําหนดในข้อ ๑๕ และตามสัญญาที$ทาํ ไว้กบั หน่วยเมื$อตนเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักดังกล่าว โดยให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยเดิม ในขณะเกิดเหตุ อันเป็ นมูลให้หมดสิ ทธิ การเข้าพักอาศัย เป็ นผูส้ $ังตั.งกรรมการสอบสวน
ทางวินยั แล้วให้ผบู ้ งั คับบัญชาหน่วยใหม่ เป็ นผูพ้ ิจารณาลงทัณฑ์ฐานประพฤติไม่สมควร ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินยั ทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
๒๔.๒ กรณี หากต้องมีการดําเนินการทางด้านกฎหมายต่อผูห้ มดสิ ทธิ การเข้าพักอาศัย
ให้ผบู ้ งั คับหน่วยประสานกับกรมสวัสดิการทหารบก เพื$อดําเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที$

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓

(ลงชื$อ) พลเอก อนุพงษ์
( อนุพงษ์

เผ่าจินดา
เผ่าจินดา )

ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
กรมกําลังพลทหารบก
สําเนาถูกต้อง
เสนอ กพ.ทบ.
พ.ท.
( พสิ ษฐ์ รัชพลพงศ์ )
หน.ที$อยูอ่ าศัย กสค.สก.ทบ.
ส.ค.๕๓

พ.ท………………………………ร่ าง....................................
ส.อ.หญิง………………………พิมพ์/ทาน.............................
พ.อ………………………………ตรวจ..................................
พ.อ………………………………ตรวจ..................................
พ.อ………………………………ตรวจ..................................
พล.ต.……………………………ตรวจ..................................
พล.ต.……………………………ตรวจ..................................
พล.ท.……………………………ตรวจ..................................
พล.ท.……………………………ตรวจ..................................
พล.อ.……………………………ตรวจ..................................
พล.อ.……………………………ตรวจ..................................
พล.อ…………………………….ตรวจ..................................

