
 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยการพักอาศัย 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
สอดคล้องกับการจัดบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้เป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานแก่ข้าราชการ เพ่ือให้การพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔  
บรรดาระเบียบและค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  ๔.๑ “บ้านพักอาศัย” หมายความว่า ที่พักอาศัยซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้น พร้อมด้วย 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพักอาศัยของข้าราชการ ได้แก่ บ้านเดี่ยว แฟลต และตึกแถว รวมทั้ง 
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพ้ืนที่อันเป็นเขตของบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศนั้น ไม่ว่าจะมีเขตรั้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงบ้านพักรับรองและบ้านรับรองของกองทัพอากาศ 
  ๔.๒ “ผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีอ านาจรับผิดชอบก ากับดูแลการพักอาศัย 
ของข้าราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 
เป็นผู้ปกครองการพักอาศัยโดยต าแหน่ง 
  ๔.๓ “รองผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีอ านาจรับผิดชอบรองจาก 
ผู้ปกครองการพักอาศัย ส าหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานก าลังพล)  
เป็นรองผู้ปกครองการพักอาศัยโดยต าแหน่ง 
  ๔.๔ “ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ปกครอง 
การพักอาศัย ส าหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ช่วยผู้ปกครอง 
การพักอาศัยโดยต าแหน่ง 
  ๔.๕ “หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย  
ส าหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้หัวหน้ากองควบคุมและรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับ 
ทหารอากาศดอนเมือง เป็นหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยโดยต าแหน่ง กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
ให้รองหัวหน้ากองควบคุมและรักษาความปลอดภัย  ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นหัวหน้า 
ควบคุมการพักอาศัยโดยต าแหน่ง 
 

๔.๖  “ผู้ช่วย... 

(ส าเนา) หน่วยรับ 
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  ๔.๖ “ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้า 
ควบคุมการพักอาศัย ส าหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้หัวหน้าแผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุม 
และรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย โดยต าแหน่ง  
กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้รองหัวหน้าแผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย  
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย โดยต าแหน่ง 
  ๔.๗ “หัวหน้าสารวัตรเขต” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการพักอาศัย 
ในพ้ืนที่ เขตการพักอาศัย ส าหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้นายทหารควบคุมการพักอาศัย  
แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
เป็นหัวหน้าสารวัตรเขตโดยต าแหน่ง กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้นายทหารทะเบียนบัตรแสดงตัวบุคคล 
ภายใน แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
เป็นหัวหน้าสารวัตรเขตโดยต าแหน่ง 
  ๔.๘ “สารวัตรเขต” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลการพักอาศัย 
ส าหรับการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการพักอาศัย แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและ 
รักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นสารวัตรเขตโดยต าแหน่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
ในแผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารวัตรเขต 
  ๔.๙ “หัวหน้าบ้าน” หรือ “ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้มีความประพฤติดี 
เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือของเจ้าบ้านส่วนใหญ่ในแฟลตหรือตึกแถว 
  ๔.๑๐ “เจ้าบ้าน” หมายความว่า ข้าราชการที่กองทัพอากาศมีค าสั่งบรรจุให้เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศและต้องเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยนั้นเป็นประจ า 
  ๔.๑๑ “ครอบครัว” หมายความว่า สามีหรือภรรยา บุตร บิดาและมารดาของ 
ทั้งฝ่ายสามีและภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าบ้าน 
  ๔.๑๒ “ผู้อาศัย” หมายความว่า ผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นประจ า  
แต่มิได้เป็นครอบครัวของเจ้าบ้าน 
  ๔.๑๓ “ผู้พักอาศัย” หมายความว่า บุคคลทุกคนที่อยู่ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
  ๔.๑๔ “ผู้มาเยี่ยม” หมายความว่า ผู้ที่มาเยี่ยมผู้พักอาศัยเป็นครั้งคราว 
  ๔.๑๕ “ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารประจ าการและข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
ที่บรรจุในต าแหน่งอัตราทหาร สังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และรวมถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
  ๔.๑๖ “ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความม่ันคง” หมายความว่า ข้าราชการที่ถูกบรรจุ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนป้องกันประเทศ หรือเป็นเจ้าหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ รวมถึง 
ข้าราชการทีส่นับสนุนภารกิจกองทัพอากาศในภาวะปกติหรือภาวะไม่ปกติ 
  ๔.๑๗ “บ้านประจ าต าแหน่ง” หมายความว่า บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ก าหนดให้ 
เป็นที่พักอาศัยส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิเข้าพักอาศัยได้ 
  ๔.๑๘ “คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ” หมายความว่า คณะกรรมการ 
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ณ ที่ตั้งดอนเมือง 
 

๔.๑๙  “การมีสิทธิ... 
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  ๔.๑๙ “การมีสิทธิเข้าพักอาศัย” หมายความว่า ข้าราชการผู้ที่มีค าสั่งกองทัพอากาศ  
ให้ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ รวมถึงผู้พักอาศัยและผู้ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย 
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามระเบียบนี้ 
  ๔.๒๐ “การหมดสิทธิพักอาศัย” หมายความว่า เจ้าบ้านผู้ที่มีค าสั่งกองทัพอากาศ 
ให้หมดสิทธิการพักอาศัยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ และให้ถือว่า 
ผู้พักอาศัยหมดสิทธิการพักอาศัยด้วย กรณีผู้พักอาศัยคนหนึ่งคนใดซึ่งมิใช่เจ้าบ้านเป็นผู้หมดสิทธิการพักอาศัย 
ให้ถือว่าเป็นการหมดสิทธิการพักอาศัยเฉพาะบุคคลผู้นั้น 

 ข้อ ๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการนอกที่ตั้งดอนเมือง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๔.๒ ถึงข้อ ๔.๘  
และข้อ ๔.๑๘ ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้ครอบคลุมหน่วยแยกและหน่วยสมทบด้วย 

ข้อ ๖ ให้เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

วัตถุประสงค์ 

 ข้อ ๗ กองทัพอากาศมีนโยบายในการจัดอาคารสถานที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของทางราชการ
เพ่ือใช้เป็นบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศของข้าราชการที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยเท่านั้น  
โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
  ๗.๑ เพ่ือเป็นสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่ข้าราชการ ส าหรับการพักอาศัยและอ านวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  ๗.๒ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่ พักอาศัยให้ แก่ข้าราชการและผู้ พักอาศัย  
โดยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ด ีเหมาะสมและปลอดภัย 
  ๗.๓ เพ่ือให้การปกครองบังคับบัญชา การก ากับดูแลการปฏิบัติของผู้ พักอาศัย 
และผู้มาเยี่ยม ตลอดจนการดูแลรักษาอาคารสถานที่ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
หมวด ๒ 

อ านาจหน้าที่และการปกครอง 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ประกอบด้วย รองผู้บัญชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานยุทธบริการ) เป็นรองประธานกรรมการ  
และ ผู้อ านวยการส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารอากาศ เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ พร้อมทั้งคณะกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ตามผนวก ๑ ท้ายระเบียบนี้ และ 
ให้รายงานผู้บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

 ข้อ ๙ ผู้ปกครองการพักอาศัย  ส าหรับการพักอาศัย  ณ  ที่ตั้ งดอนเมือง ให้ขึ้นตรงต่อ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ส าหรับส่วนราชการนอกที่ตั้งดอนเมือง ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ  
มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  ๙.๑ ควบคุม ดูแล แนะน า ตักเตือน หรือพิจารณาการมีสิทธิเข้าพักอาศัยและ 
การหมดสิทธิการพักอาศัยของผู้พักอาศัย ให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ 

 
๙.๒  แต่งตั้ง… 
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  ๙.๒ แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงหัวหน้าบ้านหรือผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน ตามความเหมาะสม 
  ๙.๓ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ๙.๔ รายงานความผิดของเจ้าบ้านไปยังหน่วยต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย  
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี การด าเนินการทางด้านการปกครองบังคับบัญชา การด าเนินการ 
ส่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หากความผิดนั้นเป็นคดีอาญา ให้รายงานคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
หมดสิทธิการพักอาศัย หรือพิจารณาให้รับโทษอ่ืนต่อไป 
  ๙.๕ ให้ความร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาล  
ตามกฎหมายในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  ๙.๖ รายงานให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง 
เมื่อมีทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับการพักอาศัย สูญหาย เสียหาย ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน  
และตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน 
  ๙.๗ สั่งการให้ผู้พักอาศัยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด 
ให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยมีหลักฐานการกระท าผิดอย่างชัดแจ้งและยอมรับความผิดนั้นแล้ว  
ออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศไว้ก่อน และด าเนินการให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 
  ๙.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขนย้ายทรัพย์สินผู้พักอาศัย หากผู้พักอาศัยหมดสิทธิ 
การพักอาศัยแต่ไม่ด าเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ รวมทั้งจัดการให้ผู้พักอาศัยออกจาก 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  ๙.๙ พิจารณาด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการพักอาศัยตามความเหมาะสม 
เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๑๐ รองผู้ปกครองการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอ านาจและหน้าที่ 
ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัยในกิจการเกี่ยวกับการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้ปกครองการพักอาศัย และท าการแทนเมื่อผู้ปกครองการพักอาศัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  รวมถึง 
พิจารณาอนุญาตให้เจ้าบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวตามข้อ ๓๐.๒ 

 ข้อ ๑๑ ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอ านาจและหน้าที ่
ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัยในกิจการเกี่ยวกับการพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองการพักอาศัย และท าการแทนเมื่อผู้ปกครองการพักอาศัย
หรือรองผู้ปกครองการพักอาศัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๑๑.๒ พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัวและผู้อาศัยเข้าพักอาศัยตามข้อ ๓๐.๓ 
  ๑๑.๓ พิจารณาอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยชั่วคราวตามข้อ ๓๐.๔ 
  ๑๑.๔ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเจ้าบ้าน (ยกเว้นบ้านเดี่ยว 
ที่ใช้อักษรย่อ พ.และ น.) ซ่ึงได้รับการตรวจสอบยืนยันจากกรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นที่เรียบร้อย 
  ๑๑.๕ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งโทรศัพท์ของเจ้าบ้านจากหน่วยงานภายนอก 
  ๑๑.๖ พิจารณาอนุญาตการขอติดตั้งเหล็กดัดหรือมุ้งลวดของเจ้าบ้าน 
 

๑๑.๗  พิจารณา… 
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  ๑๑.๗ พิจารณาช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย
และการบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ ถนน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์สุขแก่ผู้พักอาศัย 
  ๑๑.๘ ควบคุมการพักอาศัยให้เป็นตามหลักสุขาภิบาล 
  ๑๑.๙ เสนอแนะต่อผู้ปกครองการพักอาศัย เพ่ือพิจารณาการหมดสิทธิการพักอาศัย  
กรณีผู้พักอาศัยละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
  ๑๑.๑๐ ควบคุมและก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดในการด าเนินการตรวจค้นบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการมีความสงสัยตามสมควรแก่กรณี หรือสืบทราบว่าผู้พักอาศัย 
มีการกระท าผิดในลักษณะของความผิดทางอาญา โดยคณะกรรมการตรวจค้นบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ประกอบด้วย นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ หรือผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ  
นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์ประจ าส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าบ้านผู้ถูกตรวจค้น  และนายทหารเวร 
ส่วนสารวัตรทหารอากาศ ศูนย์ยุทธการภาคพ้ืน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๑๒ หัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอ านาจและหน้าที ่
ดังนี้ 
  ๑๒.๑ ช่วยเหลือผู้ปกครองการพักอาศัย รองผู้ปกครองการพักอาศัย หรือผู้ช่วย
ผู้ปกครองการพักอาศัย ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑๒.๒ ควบคุมทะเบียนผู้พักอาศัยตามผนวก ๒ ท้ายระเบียบนี้ จัดท าทะเบียนพัสดุ
ประจ าบ้านตามที่กรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นผู้ก าหนดและซองเก็บเอกสารประจ าบ้าน โดยจัดท าเป็น ๒ ชุด
เพ่ือเก็บไว้ที ่
   ๑๒.๒.๑ แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย 
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
   ๑๒.๒.๒ เจ้าบ้าน 
  ๑๒.๓ ตรวจสอบพัสดุประจ าบ้านร่วมกับเจ้าบ้านใหม่ แล้วลงชื่อรับรองร่วมกับ 
เจ้าบ้านใหม่ในทะเบียนพัสดุประจ าบ้าน 
  ๑๒.๔ ตรวจสอบพัสดุประจ าบ้านให้ถูกต้องและรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัย
ทราบทุก ๑ ปี ภายในเดือนมกราคมของทุกปี หากปรากฏว่ามีของเสียหาย อันสืบเนื่องมาจากผู้ พักอาศัย 
เป็นต้นเหตุ ให้ผู้พักอาศัยด าเนินการซ่อมแซม หรือน ามาเปลี่ยนทดแทนให้คงสภาพเดิม หรือชดใช้เงินตามราคา
ที่ทางราชการก าหนด โดยสามารถเข้าตรวจส ารวจได้ขณะยังมีผู้พักอาศัย 
  ๑๒.๕ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ว่าง 
  ๑๒.๖ ก ากับดูแลและกวดขันผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงกรณผีู้พักอาศัย
ปฏิบัติผิดระเบียบที่ทางราชการก าหนด โดยไม่ใช่การกระท าความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑๒.๖.๑ แจ้งเตือนเจ้าบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปิดประกาศไว้หน้า
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศของเจ้าบ้าน 
   ๑๒.๖.๒ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๑๒.๖.๑ แล้ว ไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม  
ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดของเจ้าบ้าน เพ่ือด าเนินการว่ากล่าวตักเตือน 
   ๑๒.๖.๓ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๑๒.๖.๒ แล้ว ไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ให้รายงานผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ข้อ ๑๓  ผู้ช่วย... 
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 ข้อ ๑๓ ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย  ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย  
มีอ านาจและหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๑๔ หัวหน้าสารวัตรเขต ให้ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย มีอ านาจและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ ช่วยเหลือหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑๔.๒ ตรวจสอบให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ หากพบเห็นผู้ปฏิบัติ
ผิดระเบียบหรือมีบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศว่าง ต้องรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบโดยด่วน 
  ๑๔.๓ ตรวจตรา ดูแล ผู้พักอาศัยให้ได้รับความสะดวกและใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด 
  ๑๔.๔ ตรวจตรา ดูแล เกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง 
  ๑๔.๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการสร้าง ปรับปรุง  
ต่อเติม แก้ไขบ้านพักอาศัย หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี เป็นต้น ตามที่ได้ 
ขออนุญาตไว้แล้ว ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด แล้วรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย  
เพ่ือลงหลักฐานในทะเบียนพัสดุประจ าบ้าน 

 ข้อ ๑๕ สารวัตรเขต ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าสารวัตรเขต มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  ๑๕.๑ ตรวจตราการพักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑๕.๒ ตรวจสอบผู้พักอาศัยให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนผู้พักอาศัยตามผนวก ๒  
ท้ายระเบียบนี้ หากปรากฏว่าไม่ตรงกัน เจ้าบ้านไม่พักอาศัยจริง หรือไม่มีผู้พักอาศัย ต้องรายงานให้หัวหน้า 
สารวัตรเขตทราบโดยด่วน 
  ๑๕.๓ ตรวจตราบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ยังไม่ได้บรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัย 
เป็นประจ า เพ่ือป้องกันการโจรกรรม การมั่วสุม และความช ารุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพบเหตุผิดปกติ 
ต้องรายงานให้หัวหน้าสารวัตรเขตทราบโดยด่วน 
  ๑๕.๔ รายงานเมื่อมีทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
สูญหาย เสียหาย เพ่ือให้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติ  
เมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องมาจากการกระท าละเมิด 
ของเจ้าหน้าที ่
  ๑๕.๕ รายงานสถานภาพการพักอาศัยทุก  ๓ เดือน (ในรอบเดือน  มกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม) 

 ข้อ ๑๖ หัวหน้าบ้าน ให้ขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
  ๑๖.๑ ควบคุมการพักอาศัย แนะน า และตักเตือนผู้พักอาศัยในเขตรับผิดชอบ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ๑๖.๒ ตรวจตราการใช้สาธารณูปโภค ให้ผู้พักอาศัยได้รับความสะดวกและประหยัด 
  ๑๖.๓ ให้ความร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาล 
ในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการพักอาศัยเมื่อได้รับการร้องขอ  แต่ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองการพักอาศัยแล้วเท่านั้น 
 

๑๖.๔  รายงาน... 



 
 

 

- ๗ - 

  ๑๖.๔ รายงานเหตุการณ์ผิดปกติหรือพฤติการณ์ อันเป็นภัยต่อทางราชการ 
ให้สารวัตรเขตทราบ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยให้รีบรายงานลับถึงผู้ปกครองการพักอาศัยโดยตรง 

 ข้อ ๑๗ ผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน มีอ านาจและหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
และท าการแทนหัวหน้าบ้านเมื่อหัวหน้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีหัวหน้าบ้าน 

 ข้อ ๑๘ เจ้าบ้าน ส าหรับบ้านเดี่ยว ให้เจ้าบ้านขึ้นตรงต่อผู้ปกครองการพักอาศัย ส าหรับ
แฟลตและตึกแถว ให้เจ้าบ้านขึ้นตรงต่อหัวหน้าบ้าน มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑๘.๑ ดูแลรับผิดชอบผู้พักอาศัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้และปฏิบัติตามค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การพักอาศยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑๘.๒ ดูแลรับผิดชอบบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศและพัสดุประจ าบ้านให้อยู่ 
ในสภาพเรียบร้อย และมีจ านวนถูกต้องครบถ้วน หากพัสดุประจ าบ้านเกิดช ารุดหรือสูญหาย ต้องจัดหาสิ่งของ 
ที่มีลักษณะคุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่ามาทดแทนด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง เว้นแต่การช ารุดหรือสูญหาย 
นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือหมดอายุการใช้งาน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ๑๘.๓ ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดและจัดบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ รวมทั้ง 
บริเวณโดยรอบ ให้น่าอยู่อาศัย เหมาะสม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
  ๑๘.๔ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร เมื่อมีคนเกิด คนเสียชีวิต  
หรือคนย้ายที่อยู่ หากผู้พักอาศัยเสียชีวิต ต้องรายงานให้สารวัตรเขตทราบโดยด่วน 
  ๑๘.๕ เมื่อผู้อยู่ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นโรคที่เป็นภัยต่อสังคมหรือสังคม 
รังเกียจ เช่น โรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่เชื้อโรค ต้องรายงานให้สารวัตรเขตทราบโดยด่วน เพ่ือประสาน 
กรมแพทย์ทหารอากาศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ๑๘.๖ รับผิดชอบโทรศัพท์และเครื่องดับเพลิงซึ่งทางราชการจัดไว้เป็นส่วนรวม 
ในแฟลตและตึกแถว หากมีสภาพช ารุดหรือเสียหาย เจ้าบ้านทุกคนในแฟลตหรือตึกแถวนั้น จะต้องชดใช้ 
ค่าเสียหาย ยกเว้นความเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน 
  ๑๘.๗ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและควบคุมดูแลผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
โดยเคร่งครัด 
  ๑๘.๘ ผู้พักอาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ให้ เจ้าบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่  
แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
ทราบภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบค าสั่ง 
  ๑๘.๙ เจ้าบ้าน และสามีหรือภรรยาที่ เป็นข้าราชการในสังกัดกองทัพอากาศ  
ณ ที่ตั้งดอนเมือง ต้องแจ้งย้ายเข้าส าเนาทะเบยีนบ้านของทางราชการ (ยกเว้นบ้านประจ าต าแหน่ง) 
  ๑๘.๑๐ บริจาคเงินรายได้ตามอัตราค่าบ ารุงที่กองทัพอากาศก าหนด รวมถึง 
เงินประกันบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศและระบุความยินยอมให้ส่วนราชการต้นสังกัดหักเงินรายได้รายเดือน 
เป็นประจ าทุกเดือนส่งให้กรมการเงินทหารอากาศ เมื่อเจ้าบ้านได้บริจาคเงินรายได้แล้ว แต่เจ้าบ้านไม่เข้าพักอาศัย 
ด้วยเหตุผลอันไม่สมควร จะไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างว่าเป็นสิทธิของเจ้าบ้านที่จะไม่พักอาศัย  ส าหรับเจ้าบ้าน 
ที่ถูกสั่งให้พักราชการใหติ้ดต่อช าระเงินกับกรมการเงินทหารอากาศ 
  ๑๘.๑๑ รายงานให้หัวหน้าควบคุมการพักอาศัยเมื่อต้องไปราชการต่างประเทศหรือ 
ต่างจังหวัด มีระยะเวลามากกว่า ๓ เดือนขึ้นไป โดยไม่มีครอบครัวพักอาศัยอยู่ 
 

๑๘.๑๒  จัดท า... 



 
 

 

- ๘ - 

  ๑๘.๑๒ จัดท าป้ายชื่อเจ้าบ้าน ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการก าหนด เมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงชั้นยศ ชื่อหรือนามสกุล ให้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากรับทราบค าสั่ง  
หากตรวจพบเกิน ๓ ครั้ง แล้วยังไม่ด าเนินการ ถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
  ๑๘.๑๓ ปฏิบัติตามระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๙ ผู้พักอาศัย มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑๙.๑ ศึกษาระเบียบและประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด  
ในกรณีมีการกระท าที่ฝ่าฝืนและถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบจะถือเป็นข้ออ้าง 
ว่าไม่ทราบระเบียบนี้มิได้ 
  ๑๙.๒ ใช้สาธารณูปโภคด้วยความประหยัด ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาจะต้องใช้ 
เฉพาะผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศของตนเองเท่านั้น ห้ามบุคคลอ่ืนมาร่วมใช้ภายนอกบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศของตนเองโดยเด็ดขาด 
  ๑๙.๓ สอดส่องดูแลมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ าประปา หรือโทรศัพท์ รวมถึงอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้อง หากพบว่าช ารุด ให้แจ้งเจ้าบ้านเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย 
  ๑๙.๔ ให้ความคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะ ต้องไม่ปล่อยปละ 
ละเลยให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติอันไม่สมควร ซึ่งอาจจะเป็นภัยหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
แก่ผู้อื่น 
  ๑๙.๕ ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนบ้านตามสมควร หรือประสานให้หัวหน้าบ้านทราบ 
  ๑๙.๖ ต้องท าความรู้จักผู้บังคับบัญชาในสายการบังคับบัญชาตามหน้าที่ราชการ 
ของเจ้าบ้าน ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และต้องไม่ละเลยต่อการแสดงความเคารพ 
ในโอกาสที่พบเห็น 
  ๑๙.๗ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและการอยู่ร่วมกันในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
มีความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลต่อกัน และพึงปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความมีน้ าใจและไมตรี 
  ๑๙.๘ เมื่อทราบเรื่องราว พฤติการณ์ หรือความลับ อันจะเป็นภัยแก่ทางราชการ 
ต้องแจ้งเจ้าบ้านเพื่อรายงานให้ผู้ปกครองการพักอาศัยหรือหัวหน้าบ้านทราบทันที 
  ๑๙.๙ ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามท่ีกองทัพอากาศก าหนด 
  ๑๙.๑๐ ให้ความร่วมมือกับกองทัพอากาศเมื่อได้รับการร้องขอ 

 ข้อ ๒๐ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
เมื่อได้รับการร้องขอ 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยและผู้อาศัย 

 ข้อ ๒๑ การพิจารณาบรรจุข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยและผู้อาศัยให้เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๒๑.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (ยกเว้นบ้าน 
ประจ าต าแหน่ง) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 

๒๑.๑.๑  เป็นข้าราชการ... 



 
 

 

- ๙ - 

   ๒๑.๑.๑ เป็นข้าราชการตามข้อ ๔.๑๕ กรณีสมรสแล้วต้องได้รับความยินยอม 
จากสามีหรือภรรยา 
   ๒๑.๑.๒ เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ไม่ว่าข้าราชการผู้นั้นก าลังใช้สิทธิ 
เบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่ก็ตาม ยกเว้นข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านความม่ันคง 
   ๒๑.๑.๓ ไม่เปน็ผู้ขอใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระ 
เงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยต้นสังกัด ณ ที่ตั้งดอนเมือง รวมถึงคู่สมรส 
   ๒๑.๑.๔ เป็นผู้ ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในบ้านหรืออาคารแห่งอ่ืนใด 
ในบริเวณรัศมี ๒๐ กิโลเมตรจากสถานที่ปฏิบัติงาน กรณีสมรสแล้ว สามีหรือภรรยาต้องไม่ได้รับการจัดสรร 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศอยู่ก่อนแล้ว 
   ๒๑.๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิการขอพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ 
   ๒๑.๑.๖ มีอายุราชการเหลือมากกว่า ๕ ปี (ใช้ประกอบการพิจารณาเฉพาะ  
ข้อ ๒๑.๒.๖ เท่านั้น และยกเว้นผู้ขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ พ.และ น.) 
  ๒๑.๒ ข้าราชการที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้พิจารณาบรรจุ 
ตามล าดับ ดังนี้ 
   ๒๑.๒.๑ เป็นผู้ไร้ที่พักอาศัยหรือที่พ่ึงพิง อันเนื่องมาจากที่พักอาศัยเดิม 
ประสบอัคคีภัย หรือวินาศภัยอ่ืน ๆ หากมิได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศแล้ว จะได้รับ 
ความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้ 
   ๒๑.๒.๒ เป็นผู้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินที่เช่าปลูกบ้านหรือถูกเวนคืนที่ดิน 
ที่ปลูกบ้านโดยอ านาจของกฎหมาย ด้วยสาเหตุที่มิใช่เกิดจากข้าราชการ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริง 
ประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้ หรือเป็นข้าราชการที่เคยมีบ้านประจ าต าแหน่งแต่หมดสิทธิการพักอาศัย  
หรือเป็นข้าราชการที่ย้ายจากส่วนราชการอื่นซึ่งส่วนราชการเดิมให้ย้ายออกจากท่ีพักอาศัย หรือเป็นข้าราชการ 
ที่ได้รับผลกระทบเรื่องท่ีพักอาศัยจากการด าเนินการของกองทัพอากาศ 
   ๒๑.๒.๓ เป็นข้าราชการที่พักอาศัยอยู่กับเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นบิดา มารดา สามี  
หรือภรรยา แล้วเจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัย โดยมิใช่เกิดจากการกระท าความผิดหรือลาออกจากราชการ  
ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบตามผนวก ๓ ท้ายระเบียบนี้ 
   ๒๑.๒.๔ เป็นข้าราชการที่ย้ายจากหน่วยที่ตั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ  
มารับราชการ ณ หน่วยที่ตั้งดอนเมือง โดยไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ต้องยื่นแบบรายงานขอเข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศยักองทัพอากาศ ภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงาน 
   ๒๑.๒.๕ เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการส าคัญ ได้แก่ ผู้ถวายงาน 
ให้แดพ่ระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบินเดโชชัย 
   ๒๑.๒.๖ ข้าราชการที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที ่
ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑.๒.๑ ถึงข้อ ๒๑.๒.๕ 
  ๒๑.๓ ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ นอกจากเจ้าบ้านแล้ว มีดังนี้
   ๒๑.๓.๑ ครอบครัว 
   ๒๑.๓.๒ ผู้อาศัย 
   ๒๑.๓.๓ ผู้มาเยี่ยม 
 

๒๑.๔  ข้าราชการ... 
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  ๒๑.๔ ข้าราชการที่สามีหรือภรรยารับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง  
ให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศด้วยกัน 
  ๒๑.๕ สิทธิในการขอเข้าพักอาศัยในประเภทบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ มีดังนี้ 
   ๒๑.๕.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่มชีั้นยศนายพลอากาศ ก าหนดให้เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ พ. 
   ๒๑.๕.๒ นายทหารสัญญาบัตรที่มียศนาวาอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตรา 
นาวาอากาศเอกพิเศษ) ก าหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ น. 
   ๒๑.๕.๓ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่มียศตั้ งแต่นาวาอากาศเอกลงมา  
ก าหนดให้เข้าพักอาศยัในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ ร.หรือ ฟส. 
   ๒๑.๕.๔ ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (รวมถึงนายทหารประทวนที่ท าหน้าที่ 
นายทหารสัญญาบัตร) ก าหนดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ ป.หรือ ฟป. 

 ข้อ ๒๒ การพิจารณาให้ข้าราชการที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนตามข้อ ๒๑.๒.๖ เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ตามผนวก ๔ ท้ายระเบียบนี้ โดยจัดสรรเป็นภาพรวมของกองทัพอากาศ และเป็นไปตามล าดับความจ าเป็นและ 
เดือดร้อนตามที่หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง เสนอมาเท่านั้น หากเอกสารหรือหลักฐาน 
ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้ ให้ถือว่ารายงานขอเข้าพักอาศัยของข้าราชการผู้นั้นเป็นอันถูกยกเลิก  
กรณีการจัดล าดับความจ าเป็นและเดือดร้อนไม่เป็นไปตามล าดับคะแนนหรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้  
ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือผู้แทนที่มีต าแหน่งรองหัวหน้าหน่วย หรือเสนาธิการของหน่วยขึ้นไป  
ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๒๓ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๒๒ แล้วพบว่ามีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาเรียงล าดับ ดังนี้ 
  ๒๓.๑ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
  ๒๓.๒ ผู้มีอายุราชการมากกว่า 
  ๒๓.๓ ผู้มีขั้นเงินเดือนน้อยกว่า 

 
หมวด ๔ 

การขอบ้านพักอาศัย การขอเปลี่ยน หรือการขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๒๔ การขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศประเภทครอบครัว ให้พิจารณาดังนี้ 
  ๒๔.๑ ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศประเภทครอบครัวต้องมี 
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   ๒๔.๑.๑ เป็นผู้ที่สมรสแล้ว โดยถูกต้องตามกฎหมาย 
   ๒๔.๑.๒ ข้าราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่มีชั้นยศนาวาอากาศเอก  
(อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีความจ าเป็นด้านที่ พักอาศัยและเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามข้อ ๒๑.๑ 
   ๒๔.๑.๓ เป็นม่าย โดยมีบุตรอยู่ในความอุปการะตามกฎหมาย  ส าหรับ 
คู่สมรสที่หย่าร้างซึ่งเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่ายและมีบุตรอยู่ในความอุปการะ ๑ คน ให้พิจารณาบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น 
 

๒๔.๑.๔  เป็นผู้ใช้... 
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   ๒๔.๑.๔ เป็นผู้ใช้สิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามข้อ ๒๑.๒.๓ และ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๑.๕ และเมื่อได้รับการบรรจุให้เข้าพักอาศัยแล้วจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา  
มารดา สามีหรือภรรยาจริง หากภายหลังตรวจพบว่าไม่มีการอุปการะบุคคลดังกล่าว หรือผู้อยู่ในความอุปการะ 
ไม่พักอาศัยด้วยจริง ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  พิจารณาให้หมดสิทธิการพักอาศัย 
และส่งคืนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
  ๒๔.๒ ข้าราชการตามข้อ ๒๔.๑.๑ และข้อ ๒๔.๑.๓ ต้องมีบันทึกข้อมูลสามีหรือภรรยา  
รวมถึงบุตรที่อยู่ในอุปการะในประวัติรับราชการ 
  ๒๔.๓ ข้าราชการที่เป็นโสด จะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศประเภท 
ครอบครัว หากข้าราชการที่ เป็นโสดได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศประเภทครอบครัว 
ก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ข้าราชการผู้นั้นแสดงทะเบียนสมรสเพ่ิมเติม ถ้าไม่มี ทะเบียนสมรส 
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศพิจารณาย้ายไปพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลต 
ประเภทโสดหรือออกค าสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 
  ๒๔.๔ ข้าราชการตามข้อ ๒๔.๑.๑ เมื่อได้รับการจัดสรรบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศแล้ว 
ต่อมาได้หย่าร้างและไม่มีบุตรในอุปการะ ให้พิจารณาย้ายไปบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลตประเภทโสด 

 ข้อ ๒๕ ข้าราชการที่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลตประเภทโสด จะเป็นผู้ที่ 
สมรสแล้วหรือยังมิได้สมรสก็ได้ 

 ข้อ ๒๖ ข้าราชการที่ประสงค์จะขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ท ารายงานตามผนวก ๕  
ท้ายระเบียบนี้ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
  ๒๖.๑ ข้าราชการที่รายงานขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ หากกรอกข้อมูล 
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง มีเจตนาให้ได้มาซึ่งสิทธิในการพักอาศัย จะถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการ หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หากข้าราชการผู้นั้นได้รับ 
การบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศไปแล้ว ให้มีค าสั่งย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศนั้น 
ทันทีท่ีตรวจพบ พร้อมด าเนินการตามข้อ ๙.๔ และจะไม่มีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศอีก ๕ ปี 
  ๒๖.๒ กรณีข้าราชการที่เคยเป็นเจ้าบ้านและหมดสิทธิในการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๖,  
๓๒.๗, ๓๒.๑๒ และข้อ ๓๒.๑๓ ให้พิจารณาดังนี้ 
   ๒๖.๒.๑ เจ้าบ้านเป็นผู้กระท าความผิดจะไม่สามารถขอบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศใหมไ่ด้อีก 
   ๒๖.๒.๒ ผู้พักอาศัยที่ไม่ใช่เจ้าบ้านกระท าความผิดและเป็นเหตุให้เจ้าบ้าน 
หมดสิทธิการพักอาศัย เจ้าบ้านผู้นั้นจะไม่สิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศอีก ๕ ปี เมื่อครบก าหนดแล้ว 
ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ และผู้ที่กระท าความผิดในครั้งนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าพักอาศัย 
โดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าผู้กระท าความผิดดังกล่าวได้พักอาศัยร่วมกับเจ้าบ้าน ถือว่าเจ้าบ้านมีเจตนาฝ่าฝืน 
ระเบียบ ซึ่งจะพิจารณาให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และไม่สามารถขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ใหมไ่ดอี้ก 
 ข้อ ๒๗ ข้าราชการชั้นยศใดอาจจะได้รับการพิจารณาบรรจุ เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการชั้นยศสูงกว่าหรือต่ ากว่าได้แล้วแต่กรณี  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ 
 

ของคณะกรรมการ... 
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ของคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ทั้งนี้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรจะไม่สามารถบรรจุเข้าพักอาศัย 
ในบา้นพักอาศัยกองทัพอากาศของข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

 ข้อ ๒๘ การเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้ด าเนินการภายหลังจากการจัดสรร 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้กบัข้าราชการที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนตามข้อ ๒๑.๒ แล้วเสร็จ หรือตามที่ 
คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเห็นสมควรให้ด าเนินการ โดยให้เจ้าบ้านที่ประสงค์จะขอเปลี่ยน 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ท ารายงานขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วยนั้น ๆ พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ โดยพิจารณาเป็นภาพรวมของกองทัพอากาศ และมี 
หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  ๒๘.๑ เจ้าบ้านที่ ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น  และมีความประสงค์ เข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่มีอักษร น.และ พ.โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๒๑.๕.๑  
และข้อ ๒๑.๕.๒ หากมีบ้านประจ าต าแหน่งต้องย้ายเข้าบ้านประจ าต าแหน่ง 
  ๒๘.๒ เจ้าบ้านที่เป็นนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร  
ยกเว้นผู้ที่ด ารงต าแหน่งนายทหารช านาญงาน หรือนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร 
สัญญาบัตรก่อนเกษียณอายุราชการ 
  ๒๘.๓ เจ้าบ้านที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศประเภท 
โสด ต่อมาได้สมรสถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นประเภทครอบครัว  
ให้ใช้เอกสารตามผนวก ๔ ประกอบผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้ และเรียงล าดับตามข้อ ๒๒ 
  ๒๘.๔ เจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  
หากพักอาศัยต่อไปจะเกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัย โดยมิใช่เหตุจากการกระท าของผู้พักอาศัย พร้อมแนบ 
หลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
จัดสรรให้ข้าราชการแล้ว ถือว่ามีสภาพพร้อมให้เข้าพักอาศัย จะอ้างว่าช ารุดแล้วเป็นเหตุให้ขอเปลี่ยนบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศไม่ได้ 
  ๒๘.๕ เจ้าบ้านที่มีผู้พักอาศัยป่วยหรือต้องพบแพทย์ในท้องที่เป็นประจ า ซึ่งจะ 
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าบ้านผู้นั้น โดยผู้พักอาศัยดังกล่าวจะต้องมีชื่อในส าเนาทะเบียนบ้าน 
ของทางราชการ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 
  ๒๘.๖ เจ้าบ้านที่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนอ่ืน ๆ โดยที่ไม่ใช่เหตุของระยะทาง 
จากที่พักอาศัยไกลจากสถานที่ท างาน บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศมีสภาพคับแคบ มีผู้พักอาศัยอยู่จ านวนมาก 
หรือไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน พร้อมให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๒๙ เจ้าบ้านที่มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้เจ้าบ้าน 
ทั้ง ๒ ฝ่าย ท ารายงานขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือให้หัวหน้า 
ส่วนราชการหรือประธานกรรมการบ้านพักอาศัยของหน่วยนั้น ๆ พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น พร้อมหลักฐาน 
ของเจ้าบ้านที่เห็นว่าจ าเป็นและเชื่อถือได้ เสนอต่อคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ โดยมีหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาดังนี้ 
 

๒๙.๑  เจ้าบ้าน… 
 
 



 
 

 

- ๑๓ - 

  ๒๙.๑ เจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ พ.หรือ น. 
และมีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศใช้อักษรย่อ พ.หรือ น.ระหว่างกัน ให้พิจารณา 
เป็นไปตามข้อ ๒๑.๕ ประกอบข้อ ๒๗ 
  ๒๙.๒ เจ้าบ้านที่นอกเหนือจากข้อ ๒๙.๑ และเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มียศ 
นาวาอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ) มีความประสงค์ขอสับเปลี่ยนบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศกับเจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่ใช้อักษรย่อ พ.หรือ น.ให้พิจารณาเป็นไป 
ตามข้อ ๒๑.๕ ประกอบข้อ ๒๗ 
  ๒๙.๓ เจ้ าบ้ านที่ นอกเหนื อจากข้ อ ๒๙.๑ และข้ อ ๒๙.๒ จะต้ องพั กอาศั ย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ ซึ่งมีสิทธิในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศในระดับเดียวกัน และเป็นไปตามข้อ ๒๑.๕ โดยผู้ที่ขอ 
สับเปลี่ยนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศต้องเหลือเวลาราชการก่อนครบก าหนดเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า  
๕ ปี และต้องไม่ใช่ผู้ที่จะลาออก 

 
หมวด ๕ 

การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๓๐ การเข้าพักอาศัย 
  ๓๐.๑ ข้าราชการที่ได้รับค าสั่งกองทัพอากาศให้บรรจุเข้าพักอาศัย เปลี่ยน สับเปลี่ยน 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ก่อนเข้าพักอาศัยจะต้องด าเนินการติดต่อขอทราบรายละเอียดการด าเนินการ 
ที่แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
ภายใน ๑๕ วัน เพ่ือออกหลักฐาน รับรองแจ้งการเข้าพักอาศัยหรือออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
ตามผนวก ๘ ท้ายระเบียบนี้ แล้วน าไปย้ายเข้าในเขตท้องที่ต่อไป พร้อมทั้งท าข้อตกลงการเข้าพักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามผนวก ๙ และผนวก ๒๒ ท้ายระเบียบนี้ แล้วจึงจะเข้าพักอาศัยได้  
หากไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่มีความจ าเป็นและเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย  
ให้พจิารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 
  ๓๐.๒ ในกรณีที่ เจ้าบ้านไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ๓๐.๑ ได้ แต่มีความจ าเป็น 
ต้องเข้าพักอาศัยโดยเร่งด่วน เจ้าบ้านผู้นั้นต้องรายงานชี้แจงความจ าเป็นต่อผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย  
เพ่ือขออนุญาตเข้าพักอาศัยชั่วคราว โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๐ ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้จะพักอาศัยได้ 
ไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้งการย้ายเข้าพักอาศัยชั่วคราว หากไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ๓๐.๑  
ให้ถือว่าเจตนาฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้พิจารณาหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 
  ๓๐.๓ เจ้าบ้าน ต้องรายงานครอบครัวและผู้อาศัยตามผนวก ๕ ท้ายระเบียบนี้ หรือ 
ต้องการให้ผู้พักอาศัยเพ่ิมเติมจากที่แจ้งในผนวก ๕ เพ่ือขออนุญาตให้บุคคลที่กล่าวมาเข้าพักอาศัย และ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าพักอาศัยแล้ว จึงจะเข้าพักอาศัยได้ และให้ด าเนินการตามข้อ ๓๐.๕ 
  ๓๐.๔ กรณีที่เจ้าบ้านมีผู้มาเยี่ยมและต้องการให้เข้าพักอาศัยชั่วคราว เจ้าบ้าน 
ผู้นั้นต้องรายงานชี้แจงความจ าเป็นต่อผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย  โดยใช้แบบรายงานตามผนวก ๑๒  
ท้ายระเบียบนี้ เพ่ือขออนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเข้าพักอาศัยชั่วคราว และเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยชั่วคราวแล้ว 
จึงจะเข้าพักอาศัยชั่วคราวได้ ทั้งนี้ผู้มาเยี่ยมจะพักอาศัยได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบแจ้ง 
 

การเข้าพัก… 



 
 

 

- ๑๔ - 

การเข้าพักอาศัยชั่วคราวส าหรับผู้มาเยี่ยม 
  ๓๐.๕ เจ้าบ้านต้องแก้ไขส าเนาทะเบียนบ้านของตนให้ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา  
โดยประสานกับแผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศ 
ดอนเมือง 
  ๓๐.๖ เจ้าบ้านจะต้องรับมอบทะเบียนพัสดุประจ าบ้านและซองเก็บเอกสารประจ าบ้าน 
ก่อนเข้าพักอาศัย โดยประสานกับเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการพักอาศัย กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย  
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

 
หมวด ๖ 

ข้อห้ามส าหรับผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๓๑ ข้อห้ามส าหรับผู้พักอาศัย 
  ๓๑.๑ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่ชุมนุมทางการเมือง หรือ 
จัดกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะที่ท าให้ผู้พักอาศัยมีทัศนคติหรือพฤติกรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  ๓๑.๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งหวัง 
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและไม่กระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร 
  ๓๑.๓ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่ยุยง ปลุกปั่น กล่าวโจมตี 
ให้ร้ายผู้บังคับบัญชาหรือรัฐบาล หรือกระท าการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู่ของผู้พักอาศัย 
ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ อันเนื่องมาจากความเห็นแตกต่างทางความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง 
  ๓๑.๔ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจาก 
การพักอาศัย เว้นแต่การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองการพักอาศัย 
  ๓๑.๕ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่หลบซ่อนหรือแหล่งพักพิง 
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมหรือประเทศชาติ 
  ๓๑.๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่กระท าการในสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติดให้โทษ หรือผิดกฎหมาย หรือใช้เป็นสถานที่ซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย  หรือหลบซ่อนบุคคล 
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้กองทัพอากาศเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเด็ดขาด 
  ๓๑.๗ ห้ามรับบุคคลอ่ืนใดเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศก่อนได้รับ 
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยโดยเด็ดขาด 
  ๓๑.๘ ห้ามให้ผู้ อ่ืนสวมสิทธิการเป็น เจ้าบ้านเข้าพักอาศัยหรือให้บุคคลอ่ืน 
เข้าพักอาศัยแทนโดยเด็ดขาด 
  ๓๑.๙ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่จดทะเบียนหรือประกอบ 
ธุรกิจการค้า หรือจัดตั้งเป็นส านักงานหรือองค์กรเพื่อประกอบการค้าในเชิงธุรกิจใด ๆ 
  ๓๑.๑๐ ห้ามเจ้าบ้านยินยอมให้บุคคลอ่ืนเข้ามาด าเนินการประกอบการค้าใด ๆ 
ภายในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
 

๓๑.๑๑  ห้ามประกอบ… 
 



 
 

 

- ๑๕ - 

  ๓๑.๑๑ ห้ามประกอบการค้าภายในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ซึ่งทางราชการ 
มิได้จัดไว้เพื่อประกอบการค้า หรือเปิดแผงลอย 
  ๓๑.๑๒ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศท าการค้าสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด 
  ๓๑.๑๓ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นที่ชุมนุมเสพสุราเครื่องดองของเมา 
และท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่เพ่ือนบ้าน 
  ๓๑.๑๔ ห้ามกระท าตนเป็นหมอรักษาโรค โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
หรือท าการรักษาโรคโดยวิธีการทางไสยศาสตร์ หรือใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ 
รักษาโรค 
  ๓๑.๑๕ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นสถานที่พบปะท ากิจกรรมของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อถือทางลัทธิเวทมนต์ไสยศาสตร์ ท านายโชคชะตา หรือผูกดวงสืบชะตา หรือกระท า 
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ส าหรับแฟลตและตึกแถวห้ามตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูม ิหรือศาลเจ้าที่ 
  ๓๑.๑๖ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศส าหรับให้เช่าพักอาศัย เพ่ือรับเงินหรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้บุคคลอ่ืนเข้าพักอาศัยโดยมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าการให้พักอาศัยดังกล่าว 
เกี่ยวข้องกับการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยเด็ดขาด 
  ๓๑.๑๗ ห้ามเจ้าบ้านปล่อยให้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศว่างและไม่เข้าพักอาศัย 
โดยไม่มีเหตุอันควร 
  ๓๑.๑๘ ห้ามใช้สิทธิพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเกินกว่าหนึ่งแห่ง  
ยกเว้นผู้ที่มคีุณสมบัติตามข้อ ๓๒.๔ 
  ๓๑.๑๙ ห้ามครอบครัวหรือผู้มาเยี่ยมของเจ้าบ้านที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศประเภทโสด พักอาศัยค้างคืน ห้ามเพศชายขึ้นแฟลตข้าราชการหญิงประเภทโสด ห้ามเพศหญิง 
ขึ้นแฟลตข้าราชการชายประเภทโสด โดยให้รอพบได้ ณ สถานที่ที่จัดไว้ให้ในแต่ละอาคาร ยกเว้นเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง 
  ๓๑.๒๐ ห้ามกระท าการใด ๆ หรือใช้สิทธิตนเองเกินขอบเขต และเป็นเหตุให้เกิด 
ความเดือดร้อน ร าคาญ หรือเสียหายแก่เพ่ือนบ้านหรือทางราชการ 
  ๓๑.๒๑ ห้ามเล่นกีฬา เช่น ว่าว ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตระกร้อ  
กอล์ฟ ในเขตหรือบริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ  
หรือของผู้อ่ืน เว้นแต่สถานที่ที่ทางราชการจัดท าไว้ให้ และต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย 
ต่อทรัพย์สินของผู้อื่นและทางราชการ 
  ๓๑.๒๒ ห้ามสละสิทธิความเป็นเจ้าบ้านให้แก่ผู้อ่ืน รวมถึงการเปลี่ยนหรือสับเปลี่ยน 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศโดยพลการ 
  ๓๑.๒๓ ห้ามขัดขืนหรือเพิกเฉยต่อค าแนะน า ตักเตือน หรือห้ามปรามของเจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องในการพักอาศัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านอ่ืน ๆ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ สารวัตรทหารอากาศ  
เจ้าหน้าทีท่ี่ด าเนินการเก่ียวกับการไฟฟ้า การประปา การโทรศัพท ์การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  ๓๑.๒๔ ห้ามประพฤติปฏิบัติโดยไร้มารยาท เช่น แสดงกิริยาวาจาลามก ส่อเสียด 
หรือส่งเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน หรือกระท าการใด ๆ อันส่อในลักษณะเดียวกัน 
 

๓๑.๒๕  ห้ามน า… 
 



 
 

 

- ๑๖ - 

  ๓๑.๒๕ ห้ามน าเรื่องภายในครอบครัวผู้ อ่ืนไปนินทาหรือยุแหย่ก่อให้เกิดการทะเลาะ 
วิวาท หรือแตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
  ๓๑.๒๖ ห้ามแต่งกายไม่เรียบร้อยออกไปนอกบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ หรือแม้แต่ 
อยู่ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศก็ด ีต้องไม่เป็นที่อุจาดแก่เพ่ือนบ้าน 
  ๓๑.๒๗ ห้ามใช้บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเป็นที่ชุมนุมเล่นการพนัน หรือกิจกรรม 
อ่ืนใดที่มีลักษณะและวิธีการเล่นท านองเดียวกับการพนัน 
  ๓๑.๒๘ ห้ามมีวัตถุไวไฟ น้ ามันเชื้อเพลิง หรือสิ่งของในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด 
อันตรายไว้ในความครอบครองโดยเด็ดขาด รวมทั้งกระท าการใด ๆ ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือ 
เป็นที่น่าหวาดกลัวแก่เพ่ือนบ้านในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เช่น จุดดอกไม้เพลิง ยิงปืน ยิงนกหรือ 
ยิงสัตว์ เป็นต้น 
  ๓๑.๒๙ ห้ามเปิดเครื่องเสียง วิทยุ โทรทัศน์ หรือกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
จนเป็นการรบกวนและก่อความร าคาญแก่เพ่ือนบ้าน 
  ๓๑.๓๐ ห้ามจัดให้มีงานพิธีหรือมหรสพใด ๆ รวมทั้งการเลี้ยงรื่นเริงที่เป็นพิธีการ 
ที่บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นลายลักษณ์อักษร  
และหากได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องเลิกการนั้น ๆ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. 
  ๓๑.๓๑ ห้ามเก็บศพไว้ในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเกิน ๒๔ ชั่วโมง และห้ามจัดให้มี 
การสวดพระอภิธรรมศพภายในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศโดยเด็ดขาด 
  ๓๑.๓๒ ห้ามเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้โดยไม่สับขอให้เรียบร้อย 
  ๓๑.๓๓ ห้ามตากผ้า แขวนผ้า หรือสิ่งใดท่ีอาจท าให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
บนขอบหน้าต่าง ราวลูกกรง หรือที่ที่มิได้จัดท าไว้เพ่ือการนั้นโดยเฉพาะ การตากผ้าให้ท าราวไว้ให้เป็นระเบียบ 
ในที่อันเหมาะสม 
  ๓๑.๓๔ ห้ามเก็บพืชผลทุกชนิดในบริเวณที่ตั้งส่วนราชการกองทัพอากาศ ไม่ว่าจะมี 
ป้ายห้ามหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่สถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้เพาะปลูกเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
  ๓๑.๓๕ ห้ามตัดไม้ยืนต้นในเขตบ้านพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ช่วยผู้ปกครอง 
การพักอาศัย หากในบริเวณบ้านพักอาศัยของเจ้าบ้านมีไม้ยืนต้น เจ้าบ้านต้องรับผิดชอบในการดูแลตัดแต่งกิ่งไม ้
ให้เรียบร้อย และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หากต้นไม้หัก โค่นหรือมีกิ่ งไม้ร่วงหล่น แล้วส่งผลกระทบ 
หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน หากกิ่งไม้มีส่วนที่ยื่นออกมานอกเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้กรมช่างโยธา 
ทหารอากาศตัดแต่งกิ่งไมใ้ห้เรียบร้อยและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าบ้าน 
  ๓๑.๓๖ ห้ามก่อไฟ สุม เผาขยะ กิ่งไม้หรือใบไม้ ในบริเวณบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
  ๓๑.๓๗ ห้ามเลี้ยงสัตว์ดุร้ายที่ก่อให้ เกิดอันตราย และสัตว์ประเภทที่ก่อให้ เกิด 
ความเดือดร้อนร าคาญแก่เพ่ือนบ้าน “การเลี้ยงสุนัขและแมว” จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย  
และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด พร้อมขึ้นทะเบียนที่กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
  ๓๑.๓๘ ห้ามให้อาหาร นก สุนัข แมว หรือสัตว์อ่ืนใดที่ไม่มีเจ้าของ 
  ๓๑.๓๙ ห้ามจับสัตว์น้ าทุกชนิดในบริเวณสถานที่ราชการและบริเวณเขตบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศเว้นแต่ 
 

๓๑.๓๙.๑  ส่วนราชการ... 
 



 
 

 

- ๑๗ - 

   ๓๑.๓๙.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่นั้นอนุญาต โดยก าหนด 
ห้วงเวลาและอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ าตามความเหมาะสม ส าหรับเขตพ้ืนที่ส่วนกลางหรือเขตพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ 
ก าหนดให้ส่วนราชการใดรับผิดชอบ  ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบและพิจารณาอนุญาต 
ตามความเหมาะสม 
   ๓๑.๓๙.๒ การจับสัตว์น้ าตามข้อ ๓๑.๓๙.๑ จะต้องไม่ขุดตลิ่งและดิน 
ในคูและบ่อน้ า ระมัดระวังไม่ให้ตลิ่งพัง ไม่เหยียบย่ าท าให้หญ้าและพ้ืนดินเสียหาย ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลไว้บนตลิ่ง 
และในน้ า ไม่ทิ้งอุปกรณ์การจับสัตว์น้ าในคูและบ่อน้ า รวมทั้งไม่ก่อความร าคาญแก่ผู้พักอาศัยและการสัญจรไปมา 
  ๓๑.๔๐ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอ่ืนใด นอกภาชนะท่ีทางราชการจัดไว้ 
  ๓๑.๔๑ ห้ามวางสิ่งของ กองวัสดุ และท าให้เกิดสิ่งสกปรกบนถนนในทางสาธารณะ 
หรือกีดขวางการสัญจร การจราจร หรือท าให้สิ่งแวดล้อมขาดความเป็นระเบียบและสวยงามในเขตบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ 
  ๓๑.๔๒ ห้ามขุด กะเทาะ ขีดเขียนข้อความ ภาพ พ่นสี หรือรูปรอยใด ๆ ให้ปรากฏ 
ตามผนังบ้านเดี่ยว ตึกแถว แฟลต ก าแพงแนวรั้วที่ติดกับถนน ในที่สาธารณะ หรือที่อ่ืนใดภายในกองทัพอากาศ
  ๓๑.๔๓ ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเขตบ้านพักอาศัย จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ผู้อ่ืน หรือเกิดเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ และให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
พิจารณาการหมดสิทธิการพักอาศัยของเจ้าบ้านทั้งสองฝ่าย 
  ๓๑.๔๔ ห้ามเก็บรักษาอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดกฎหมาย โดยเด็ดขาด 
  ๓๑.๔๕ ห้ามลักลอบใช้ไฟฟ้า น้ าประปา หรือโทรศัพท์ของทางราชการ และห้ามขโมย 
ทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อื่นในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ โดยเด็ดขาด 
  ๓๑.๔๖ ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ โดยเด็ดขาด 

 
หมวด ๗ 

การหมดสิทธิการพักอาศัยและการออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๓๒ การหมดสิทธิในการพักอาศัย เมื่อมีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นแก่เจ้าบ้านหรือ 
ผู้พักอาศัย ดังนี้ 
  ๓๒.๑ เสียชีวิต 
  ๓๒.๒ ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ข้าราชการที่ทางราชการจัดบ้านพักอาศัย
กองทัพอากาศให้อยู่แล้วและได้เปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจ า  ซ่ึงส่วนราชการกองทัพอากาศจ้างไว้ 
เป็นลูกจ้างประจ า โดยให้รายงานตามสายงานจนถึงคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเพ่ือพิจารณา  
ส าหรับข้าราชการที่จะครบก าหนดเกษียณอายุราชการ ให้หมดสิทธิการพักอาศัยก่อนครบก าหนดเกษียณอายุ 
ราชการ ๒ เดือน 
  ๓๒.๓ ย้ายสังกัดจากกองทัพอากาศ ยกเว้นกรณีเป็นการย้ายหมุนเวียน  ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่ค าสั่งย้ายมีผลบังคับใช้ 
  ๓๒.๔ ย้ายไปรับราชการประจ าส่วนราชการ ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด โดยมิใช่การย้าย 
หมุนเวียน ทั้งนี้หากข้าราชการดังกล่าวมีความจ าเป็นและเดือดร้อนเนื่องจากมีครอบครัวพักอาศัยอยู่หรือเป็นผู้ที่มี 
 

บุตรใน... 



 
 

 

- ๑๘ - 

บุตรในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานเสนอเหตุผลความจ าเป็น 
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศพิจารณาแล้วแต่กรณี 
  ๓๒.๕ กองทัพอากาศมีความจ าเป็นทางราชการให้คืนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
  ๓๒.๖ ในกรณีอ่ืน ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้ หรือมีเหตุอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง  
ซึ่งผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยเห็นควรให้ออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ โดยให้ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย 
รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยเสนอให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเพ่ื อด าเนินการต่อไป  
ในกรณีที่ปรากฏแน่ชัดว่าผู้ พักอาศัยรายใดจะต้องหมดสิทธิการพักอาศัยตามระเบียบนี้  ให้ผู้ปกครอง 
การพักอาศัยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้พักอาศัยทราบด้วย 
  ๓๒.๗ เมื่อมีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุด หรือมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลนั้น 
กระท าความผิดอาญา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือกรณีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดในคดีแพ่งให้ชดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่กองทัพอากาศ  หากบุคคลผู้นั้นละเลยไม่ยอมชดใช้  ให้หน่วยต้นสังกัดและส านักงาน 
พระธรรมนูญทหารอากาศ รายงานประธานคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ เพ่ือด าเนินการ 
ออกค าสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 
  ๓๒.๘ เจ้าบ้านค้างช าระเงินบริจาคค่าบ ารุง เกิน ๓ เดือน โดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศพิจารณาด าเนินการออกค าสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป   
และรายงานความผิดไปต้นสังกัดพร้อมหักเงินค้างช าระย้อนหลั งทั้งหมด และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
  ๓๒.๙ เป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์จากทางราชการให้มีที่พักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ตนเอง 
  ๓๒.๑๐ เป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย แต่ไม่เข้าพักอาศัยเอง โดยให้ญาติหรือบุคคลอ่ืน 
เข้าพักอาศัยแทน หรือสวมสิทธิการพักอาศัย และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา ๕ ป ี
  ๓๒.๑๑ เป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย แต่ไม่เข้าพักอาศัยจริง ปล่อยให้บ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศว่าง ไม่มีผู้พักอาศัยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
  ๓๒.๑๒ เป็นผู้กระท าความผิดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของกองทัพอากาศ  
ยกเว้นความผิดที่เกิดจากการกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยรายงาน 
คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เพ่ือด าเนินการออกค าสั่งให้หมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 
  ๓๒.๑๓ เป็ นผู้ ก ระท าค วามผิ ดต ามกฎ หมาย เกี่ ย วกั บ ย า เสพติ ด ให้ โท ษ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ กรณีผู้พักอาศัยกระท าผิดให้ถือว่า 
เจ้าบ้านไม่ควบคุมดูแลผู้พักอาศัยและด าเนินการออกค าสั่งให้เจ้าบ้านหมดสิทธิการพักอาศัยต่อไป และรายงาน 
ต้นสังกัดให้พิจารณางดบ าเหน็จประจ าปีของเจ้าบ้านต่อไป 
  ๓๒.๑๔ เป็นผู้ได้รับการจัดสรรให้มีบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศแล้วแต่ไม่ติดต่อ 
รับกุญแจภายใน ๑๕ วัน ถือว่าเป็นผู้หมดความจ าเป็นและไมเ่ดือดร้อนด้านที่พักอาศัย และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
  ๓๒.๑๕ ไปราชการต่างประเทศหรือต่างจังหวัด มีระยะเวลา ๓ เดือนขึ้นไป  
โดยไม่มีผู้พักอาศัย และไม่รายงานให้หัวหน้าควบคุมการพักอาศัยทราบ  และให้เว้นการขอบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
 

๓๒.๑๖  เจ้าบ้าน... 



 
 

 

- ๑๙ - 

  ๓๒.๑๖ เจ้าบ้านหมดความจ าเป็นและไมเ่ดือดร้อนด้านที่พักอาศัย 

 ข้อ ๓๓ การออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ เมื่อมีค าสั่งกองทัพอากาศให้ย้ายออกจาก 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๓๓.๑ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยเนื่องจากเสียชีวิต ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมด 
สามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ 
เจ้าบ้านเสียชีวิต โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน  
๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าบ้านเสียชีวิต เว้นแต่มีความจ าเป็นอ่ืน ๆ ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยเพ่ือพิจารณา 
ขอผ่อนผันการพักอาศัยเพ่ิมเติม ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่จะผ่อนผัน 
การพักอาศัยรวมทั้งหมดได้ไม่เกิน ๓๖๐ วัน กรณีผู้ขอผ่อนผันการพักอาศัยมีความจ าเป็นและเดือดร้อน  
ซึ่งล่วงเลยระยะการขอผ่อนผันดังกล่าวแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบ ารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่กองทัพอากาศก าหนด 
ให้เรียบร้อย 
  ๓๓.๒ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๒ ยกเว้นถูกปลด ให้ผู้พักอาศัย 
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ 
ค าสั่งให้ออกจากราชการมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุม 
การพักอาศัย ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ค าสั่งให้ออกจากราชการมีผลบังคับใช้ 
  ส าหรับเจ้าบ้านใดที่หมดสิทธิการพักอาศัยก่อนครบก าหนดเกษียณอายุราชการ  
๒ เดือน ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ก่อน ๓๐ กันยายน โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน  
๑๕ วันนับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศมีผลบังคับใช้ เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย 
ต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบ ารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่กองทัพอากาศก าหนดให้เรียบร้อย  กรณีเจ้าบ้านมีบุตร 
อยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศมีผลบังคับใช้  เพ่ือพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัยให้พักอาศัยอยู่ได้ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม 
ของปีการศึกษาที่บุตรจะส าเร็จการศึกษาในชั้นปีนั้น  ๆ ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัย 
เกินระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบ ารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่ 
กองทัพอากาศก าหนดให้เรียบร้อย 
  ส าหรับเจ้าบ้านที่ถูกปลด ให้ผู้พักอาศัยทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยภายใน  
๓๐ วนั นับตั้งแต่ค าสั่งปลดออกจากราชการมีผลบังคับใช้ 
  ๓๓.๓ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๓ และข้อ ๓๒.๕ ให้ผู้พักอาศัย 
ทั้งหมดสามารถผ่อนผันการพักอาศัยและย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ 
ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องรายงานขอผ่อนผันการพักอาศัย  
แต่ต้องแจ้งหัวหน้าควบคุมการพักอาศัย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
มีผลบังคับใช้ เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ค่าบ ารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามที่ 
กองทัพอากาศก าหนดให้เรียบร้อย 
  ส าหรับผู้ที่มีบุตรอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ให้รายงานผู้ปกครองการพักอาศัยภายใน ๑๕ วัน 
 

นับตั้งแต่... 



 
 

 

- ๒๐ - 

นับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศมีผลบังคับใช้ เพ่ือพิจารณาขอผ่อนผันการพักอาศัย 
ให้พักอาศัยอยู่ได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีการศึกษาที่บุตรจะส าเร็จการศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ ทั้งนี้จะไม่มีสิทธิ 
ในการผ่อนผันการพักอาศัยเกินระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยต้องบริจาคเงินรายได้ 
ค่าบ ารุงล่วงหน้าทั้งหมดตามท่ีกองทัพอากาศก าหนดให้เรียบร้อย 
  ๓๓.๔ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๖ ถึงข้อ ๓๒.๑๒ ให้ผู้พักอาศัย 
ทั้งหมดย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ค าสั่งให้ย้ายออกจากบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศมีผลบังคับใช้ 
  ๓๓.๕ เจ้าบ้านใดหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๓๒.๑๓ ให้ออกจากบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศทันท ี
  ๓๓.๖ เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัยที่ต้องย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ตามข้อ ๓๓.๑ ถึงข้อ ๓๓.๕ และข้อ ๓๒.๑๕ ต้องรายงานส่งคืนบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้แก่ผู้ปกครอง 
การพักอาศัย โดยมีหัวหน้าสารวัตรเขต เจ้าหน้าที่กรมช่างโยธาทหารอากาศ ร่วมตรวจสภาพความเรียบร้อย 
ของบ้านและพัสดุประจ าบ้าน ให้ถูกต้องตามที่ทางราชการก าหนด และจะต้องย้ายส าเนาทะเบียนบ้านของตน 
ออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ณ ส านักงานเขตท้องที่ให้เรียบร้อย และน าใบแจ้งการย้ายออกตาม 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ไปแสดงที่ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพ่ือถอนชื่อออกจาก 
ทะเบียนการพักอาศัย ภายใน ๓๐ วัน หลังจากหมดสิทธิการพักอาศัย หากเจ้าบ้านไม่ด าเนินการตามที่ก าหนด  
ให้ผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัยจัดการย้ายส าเนาทะเบียนบ้านของผู้พักอาศัยนั้นไปไว้ ณ ทะเบียนบ้านกลาง 
ของส านักงานเขตการปกครองท้องที่ 
  ๓๓.๗ หากผู้พักอาศัยที่หมดสิทธิการพักอาศัยและสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผัน 
การพักอาศัย แต่ไม่ด าเนินการย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศรวมทั้งไม่จัดการให้ผู้พักอาศัย 
ด าเนินการย้ายออกภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓๓.๑ ถึงข้อ ๓๓.๕ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ปกครองการพักอาศัย 
ด าเนินการดังนี้ 
   ๓๓.๗.๑ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๓๓.๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีผู้แทนจากหน่วย 
ต้นสังกัดของผู้พักอาศัยอย่างน้อย ๑ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการขนย้ายทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและครอบครัว 
ออกไปเก็บรักษาไว้พ้ืนที่ส่วนกลาง เขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้พักอาศัย 
  กรณีผู้หมดสิทธิการพักอาศัยยังเป็นข้าราชการประจ าการ แต่ไม่ด าเนินการย้ายออก 
จากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุ 
ให้ทางราชการเสียหาย ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป 
  ๓๓.๘ เจ้าบ้านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยตามข้อ ๓๓.๑ ถึง 
ข้อ ๓๓.๕ จะต้องท ารายงานยินยอมให้หักเงินเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปาหรือค่าบริการอ่ืน ๆ เป็นรายเดือน  
ตามท่ีได้ใช้ไป 
  ๓๓.๙ เจ้าบ้านหรือครอบครัวที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย หากมีเหตุในการหมดสิทธิ 
การพักอาศัยซึ่งมิใช่เหตุเดิมที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

๓๓.๙.๑  เจ้าบ้าน… 
 
 



 
 

 

- ๒๑ - 

   ๓๓.๙.๑ เจ้าบ้านที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยเสียชีวิต ให้ผู้พักอาศัย 
สามารถพักอาศัยได้อีกไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย โดยจะไม่มีสิทธิในการผ่อนผันการพักอาศัย 
เกินระยะเวลาที่ก าหนดได้อีก 
   ๓๓.๙.๒ ผู้ พักอาศัยที่ ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัยฝ่าฝืนระเบียบนี้  
ให้ถือว่าระยะเวลาผ่อนผันการพักอาศัยสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ตรวจพบการฝ่าฝืนระเบียบ และให้ย้ายออก  
จากที่พักอาศัยภายใน ๓๐ วันแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันการพักอาศัย 
  ๓๓.๑๐ เมื่อเจ้าบ้านเดิมย้ายออกจากบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้สารวัตรเขต  
เจ้าหน้าที่กรมช่างโยธาทหารอากาศ  และเจ้าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมิน 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศเข้าไปส ารวจสภาพความเรียบร้อยของบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ จ านวน 
และสภาพพัสดุประจ าบ้าน ในวันส่งคืนกุญแจห้อง ร่วมกับเจ้าบ้านเดิม  เพ่ือรับทราบผลการส ารวจ 
และค่าเสียหาย หากสภาพห้องช ารุดหรือสูญหาย เจ้าบ้านเดิมต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือน ามาเปลี่ยน 
ทดแทนให้คงสภาพเดิมให้เรียบร้อยก่อนเจ้าบ้านใหม่เข้าพักอาศัย  โดยให้เจ้าบ้านเดิมลงชื่อรับรองร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ในสมุดทะเบียนพัสดุประจ าบ้าน แล้วจึงจะพิจารณาคืนเงินประกันบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ให้ต่อไป 

 
หมวด ๘ 

การแบ่งเขต หมายเลข และแผ่นป้าย 

 ข้อ ๓๔ เขตการพักอาศัยในระเบียบนี้ก าหนดขึ้นเพื่อความสะดวกในการติดต่อ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ 
การสุขาภิบาลหรือการรักษาการณ์แต่อย่างใด เขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง ตามผนวก ๑๔ ท้ายระเบียบนี้  
ส่วนหน่วยราชการนอกท่ีตั้งดอนเมือง ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณาแบ่งเขตตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๓๕ การก าหนดอักษรย่อของประเภทและหมายเลขบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
  ๓๕.๑ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศส าหรับข้าราชการชั้นนายพลอากาศ ใช้อักษรย่อว่า  
“ พ.” 
  ๓๕.๒ บ้ านพักอาศัยกองทัพอากาศส าหรับข้ าราชการชั้ นยศนาวาอากาศเอก  
(รับเงินเดือนอัตรานาวาอากาศเอกพิเศษ) ใช้อักษรย่อว่า “น.” 
  ๓๕.๓ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดตึกแถว ส าหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  
ประเภทครอบครัวที่มีชั้นยศตั้งแต่นาวาอากาศเอกลงมา ใช้อักษรย่อว่า “ร.” 
  ๓๕.๔ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดตึกแถว ส าหรับข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบตัร  
ประเภทครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ป.” 
  ๓๕.๕ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลต ส าหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  
ประเภทครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.” ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟส.(โสด)” 
  ๓๕.๖ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลต ส าหรับข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร  
ประเภทครอบครัว ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.” ประเภทโสด ใช้อักษรย่อว่า “ฟป.(โสด)” 
  ๓๕.๗ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศตามข้อ ๓๕.๑ ถึงข้อ ๓๕.๖ ให้มีหมายเลขบ้าน  
๔ ตัว เลขตัวแรกแสดงเขต อีก ๓ ตัวหลังแสดงหมายเลขบ้านของแต่ละเขต โดยเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข ๐๐๑  
เหมือนกันทุกเขต จนถึงหมายเลขล าดับสุดท้ายในเขตนั้น ๆ 
 

ส าหรับ… 



 
 

 

- ๒๒ - 

  ส าหรับบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดตึกแถวให้มีหมายเลขทุกห้องเรียงกันไป 
ตามล าดับแถว โดยเริ่มต้นจากหัวแถวด้วยหมายเลข ๑ 

 ข้อ ๓๖ ลักษณะแผ่นป้าย การติดแผ่นป้าย และหมายเลข 
  ๓๖.๑ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจ าบ้านเดี่ยว ตึกแถว ประเภทบ้าน เขต  
หมายเลข แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๕ ท้ายระเบียบนี้ 
  ๓๖.๒ ลักษณะแผ่นป้ายและหมายเลขประจ าแฟลต หมายเลขประจ าห้อง แผ่นป้าย 
ชื่อเจ้าบ้านและหน้าที่ ให้ใช้ตามผนวก ๑๖ ท้ายระเบียบนี้ 
  ๓๖.๓ แผ่นป้ายประจ าบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ติดไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านข้าง 
ของบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้เป็นระเบียบ และเห็นได้ชัดเจน ส าหรับบ้านเดี่ยว ให้ติดบริเวณแนวรั้ว 
ติดประตูทางเข้าบ้านทางด้านซ้าย หรือขวาตามความเหมาะสม และเห็นได้ชัดเจน 
  ๓๖.๔ แผ่นป้ายชื่อเจ้าบ้านส าหรับบ้านเดี่ยว ให้ติดเหมือนข้อ ๓๖.๓ ส าหรับแฟลต  
และตึกแถว ให้ติดไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบและเห็นได้ชัดเจน 
  ๓๖.๕ แผ่นป้ายหน้าที่ให้ติดตามความเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน 
  ๓๖.๖ การติดแผ่นป้ายหมายเลขประจ าห้อง ให้ติดทีผ่นังด้านนอก 

 ข้อ ๓๗ ให้ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองเป็นผู้ออกประกาศ ก าหนดประเภท เขต  
หมายเลขบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และจัดท าแผ่นป้ายต่าง ๆ ตามที่กล่าวตามข้อ ๓๖  
(ยกเว้นข้อ ๓๖.๔) 

 
หมวด ๙ 

การพักอาศัยในแฟลต 

 ข้อ ๓๘ เจ้าบ้านได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศชนิดแฟลต  
นอกจากจะต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การพักอาศัยที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว เจ้าบ้านและผู้พักอาศัย 
ยังจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อห้ามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๙ โดยเคร่งครัดอีกด้วย 

 ข้อ ๓๙ ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าพักอาศัย ให้ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเบื้องต้น 
ที่ไม่สามารถใช้การได้และไม่ใช่การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยคืนสภาพ  โดยให้รายงานผ่านผู้ช่วยผู้ปกครอง 
การพักอาศัย เสนอกรมช่างโยธาทหารอากาศเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๔๐ การเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ชนิดแฟลต ให้เจ้าบ้านจัดท า 
เอกสารหลักฐานการเข้าพักอาศัยและรับมอบกุญแจ ทะเบียนพัสดุประจ าบ้านที่แผนกควบคุมการพักอาศัย  
กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

 ข้อ ๔๑ การส่งคืนห้อง เจ้าบ้านจะต้องส่งคืนกุญแจและพัสดุอุปกรณ์ประจ าบ้านให้เรียบร้อย  
หากเจ้าบ้านละเลยการกระท าดังกล่าว และปรากฏว่ากุญแจหรือพัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องในครอบครองช ารุด 
หรือสูญหาย เจ้าบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน 

 ข้อ ๔๒ ข้อห้ามส าหรับผู้พักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ชนิดแฟลต 
  ๔๒.๑ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๓๑ 
 

๔๒.๒  ห้ามเลี้ยง… 



 
 

 

- ๒๓ - 

  ๔๒.๒ ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท 
  ๔๒.๓ ห้ามเจาะและตอกตะปู เดือยสลัก หรือลิ่ม บนพื้น ผนังห้อง และเพดาน 
  ๔๒.๔ ห้ามใช้เตาหุงต้มที่ใช้ถ่าน ฟืน หรือน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ท าให้เกิดกลิ่นและควัน 
รบกวนผู้อื่น 
  ๔๒.๕ ห้ามวางสิ่งของส่วนตัวไว้นอกห้องของตน 
  ๔๒.๖ ห้ามวางสิ่งของหรือกระถางต้นไม้ ไว้ระเบียงที่อยู่ภายนอกอาคารแฟลต  
รวมถึงการวางบนขอบระเบียงต่าง ๆ และห้ามท้ิงหรือโยนสิ่งของทุกชนิดออกนอกตัวอาคาร 
  ๔๒.๗ ห้ามน ารถจักรยานยนต์ขึ้นบนแฟลต 
  ๔๒.๘ ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดบนแฟลต 
  ๔๒.๙ ห้ามปิดประกาศหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งมิใช่ของทางราชการในส่วนหนึ่งส่วนใดของแฟลต 
  ๔๒.๑๐ ห้ามทา พ่น ขีด เขียนข้อความ ด้วยสีหรือวัสดุอ่ืนใด ในส่วนหนึ่งส่วนใด 
ของแฟลต 
  ๔๒.๑๑ ห้ามชุมนุมมั่วสุมในบริเวณทางขึ้นบันได ทางเดิน ดาดฟ้าอาคาร หรือ 
บริเวณอ่ืนใด ในอาคารอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้พักอาศัยอ่ืน 
  ๔๒.๑๒ ห้ามใช้ลิฟท์เมื่อเกิดไฟไหม้ 

 
หมวด ๑๐ 

การปรับปรุง ต่อเติม แก้ไขดัดแปลง และการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๔๓ ให้มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ โดยมีผู้ ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานยุทธบริการ) เป็นประธานอนุกรรมการ  
รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานส่งก าลังบ ารุง) เป็นรองประธานอนุกรรมการ และรองเจ้ากรมช่างโยธา 
ทหารอากาศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยอนุกรรมการอีกจ านวนหนึ่ง  ซึ่งแต่งตั้งโดย 
รองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะประธานกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ 
สภาพและประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง  ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้เป็นไป 
อย่างคุ้มค่า เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณของทางราชการ 

 ข้อ ๔๔ การด าเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้คืนสภาพโดยใช้งบประมาณ 
ของทางราชการ มีเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย  
กองทัพอากาศและรายงานให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ โดยพิจารณาล าดับความเร่งด่วน 
ดังนี้ 
  ๔๔.๑ บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบสภาพและ 
ประเมินสภาพบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พิจารณาแล้วไม่สมควรจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย และเสนอให้ 
กรมช่างโยธาทหารอากาศด าเนินการซ่อมแซม 
  ๔๔.๒ เจ้าบ้านมีความประสงค์จะขอซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ซึ่งมีสภาพช ารุดทรุดโทรม โดยมิใช่เหตุจากการกระท าของผู้พักอาศัย ให้เจ้าบ้านรายงานผ่านผู้ช่วยผู้ปกครอง 
การพักอาศัย เสนอกรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 

ข้อ ๔๕  ห้ามปลูกสร้าง ... 
 



 
 

 

- ๒๔ - 

 ข้อ ๔๕ ห้ามปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศโดยพลการ 
  ๔๕.๑ การติดตั้ งอุปกรณ์ ไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากที่ทางราชการได้จัดท าไว้ หากประสงค์จะด าเนินการให้รายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
โดยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ในการพิจารณาของผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย 
  ๔๕.๒ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๕.๑ ให้เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศตรวจสอบก่อนน าเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศพิจารณาอนุมัติ หากทางราชการพิจารณาแล้ว 
มีความเหมาะสมจึงจะด าเนินการให้ตามที่ขอ แต่หากทางราชการไม่สามารถด าเนินการได้และอนุญาต 
ให้เจ้าบ้านด าเนินการเองได้ เจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุในการต่อเติม ดัดแปลง หรือแก้ไขตามแบบ 
ที่กรมช่างโยธาทหารอากาศก าหนด และหากการด าเนินการดังกล่าวอยู่นอกเหนือจากแบบที่ก าหนดไว้  
ให้รายงานกรมช่างโยธาทหารอากาศ เพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป โดยเจ้าบ้านต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดหาวัสดุดังกล่าวเองทั้งหมด แล้วมอบให้กรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นหน่วยด าเนินการ หรือเจ้าบ้าน 
ด าเนินการเอง โดยการควบคุมของกรมช่างโยธาทหารอากาศ ทั้งนี้การปรับปรุงต่อเติม จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 
การซ่อมแซม ปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักอาศัยของกองทัพอากาศตามแบบธรรมเนียมที่ทางราชการ 
ก าหนด ทั้งนี้สิ่งที่ได้จัดท าเพ่ิมเติมหรือต่อเติมเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศให้ตกเป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
  ๔๕.๓ เจ้าบ้านประเภทบ้านเดี่ยว  และตึกแถว ที่จะขอสร้างโรงเก็บรถยนต์  
ให้รายงานขออนุญาตสร้างโรงเก็บรถยนต์ตามสายการบังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ เมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตจึงจะสามารถด าเนินการได้ โดยแนบหนังสือให้ความยินยอมตามผนวก ๑๓  
ท้ายระเบียบนี้ และผู้ขอสร้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองและให้ใช้แบบโรงเก็บรถยนต์ของกรมช่างโยธาทหารอากาศ 
ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
  ๔๕.๔ การก าหนดบริเวณสถานที่ที่จะสร้างและควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง เป็นหน้าที่ของส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองร่วมกับกรมช่างโยธา 
ทหารอากาศ 
  ๔๕.๕ เมื่อเจ้าบ้านได้รับอนุญาตให้สร้างโรงเก็บรถยนต์ไว้แล้ว ต่อมาได้หมดสิทธิ 
การพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศนั้น ให้ถือว่าโรงเก็บรถยนต์นั้นตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 

 ข้อ ๔๖ การต่อเติมอาคารที่พักอาศัยที่เจ้าบ้านรายงานขออนุญาตต่อทางราชการ หากเจ้าบ้าน 
ผู้รายงานขออนุญาตด าเนินการไม่เป็นไปตามที่รายงานไว้  ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้รายงานหน่วยต้นสังกัดลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป 

 
หมวด ๑๑ 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๔๗ ผู้พักอาศัยจะต้องใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ ในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
อย่างประหยัดและเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 

 ข้อ ๔๘ ผู้ พักอาศัยจะต้องร่วมรับผิดชอบและดูแลพ้ืนที่หน้าบ้านและหลังบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศของตนเอง 
 

ข้อ ๔๙  การป้องกัน… 
 



 
 

 

- ๒๕ - 

 ข้อ ๔๙ การป้องกันอัคคีภัย 
  ๔๙.๑ ผู้พักอาศัยจะต้องร่วมมือกันป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศและปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยภาคพ้ืนโดยเคร่งครัด อีกทั้งไม่กระท าการใด ๆ  
ด้วยความประมาทอันจะเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ หากเกิดอัคคีภัยขึ้นเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบ 
  ๔๙.๒ กรมช่างโยธาทหารอากาศตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงร่วมกับ 
หน่วยเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 ข้อ ๕๐ การประดับธงชาติ ให้กรมช่างโยธาทหารอากาศเป็นผู้พิจารณาด าเนินการในภาพรวม 
ของบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม โดยใช้ธงชาติขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๓๕ เมตร  
และคันธง มีขนาด ยาว ๓ เมตร หรือตามท่ีกรมช่างโยธาทหารอากาศก าหนด 

 ข้อ ๕๑ หน่วยที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศ เมื่อได้รับการร้องขอ มีดังนี ้
  ๕๑.๑ กรมก าลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ด้านกรรมวิธีข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้พักอาศัย 
ทุกครั้ง เมื่อมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงก าลังพลสังกัดกองทัพอากาศ  และด าเนินการออกค าสั่งกองทัพอากาศ 
ให้ข้าราชการมีสิทธิและหมดสิทธิการพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และรวบรวม 
รายชื่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกตัดสิทธิการขอพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศไว้เป็นหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศในโอกาสต่อไป 
  ๕๑.๒ ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ มีหน้าที่ เสนอแนะ ตีความด้านกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ระเบียบนี้มีความถูกต้องยุติธรรม และรับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๓๒.๗ 
  ๕๑.๓ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีหน้าที่ติดตั้งและตรวจสอบระบบ 
โทรศัพท์ของกองทัพอากาศ ตลอดจนสายอากาศของเครื่องรับโทรทัศน์รวมและเสียงตามสายของบ้านพักอาศัย 
กองทัพอากาศให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๕๑.๔ กรมพลาธิการทหารอากาศ 
   ๕๑.๔.๑ สนับสนุนธงชาติตามที่กรมช่างโยธาทหารอากาศร้องขอ 
   ๕๑.๔.๒ สนับสนุนพัสดุและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ส่วนราชการต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็น 
  ๕๑.๕ กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
   ๕๑.๕.๑ ด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้อยู่ ในสภาพเรียบร้อย  ส าหรับการปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
ให้ด าเนินการหลังจากผู้บัญชาการทหารอากาศได้พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการได้ 
   ๕๑.๕.๒ ช่วยเหลือ ตรวจตรา แนะน า และซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า ระบบ 
ประปาบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ ถนน สะพาน และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการช่างโยธาในเขตการพักอาศัย  
ณ ที่ตั้งดอนเมือง 
   ๕๑.๕.๓ ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
(ยกเว้นบ้านเดี่ยวที่ใช้อักษรย่อ พ.และ น.) 
   ๕๑.๕.๔ ร่วมกับส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ส ารวจสภาพ 
ความเรียบร้อยของบ้านพักอาศัย พัสดุอุปกรณ์ประจ าบ้าน เมื่อมีข้าราชการย้ายออกจากบ้านพักอาศัย 
 

เพ่ือเสนอ… 



 
 

 

- ๒๖ - 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  พิจารณาบรรจุข้าราชการเข้าพักอาศัย  ในกรณี 
การซ่อมแซมที่ไม่คุ้มค่าให้ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนด 
   ๕๑.๕.๕ จัดท าคันธงและประดับธงชาติ ในบริเวณเขตการพักอาศัย  
ณ ที่ตั้งดอนเมือง ตามความเหมาะสม 
   ๕๑.๕.๖ ควบคุม เก็บรักษา ดูแลการบรรจุสารเคมี ตรวจสอบอายุการใช้งาน  
ระบบดับเพลิงและติดตั้งเครื่องดับเพลิงประจ าบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศในเขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง 
ให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยประสานการปฏิบัติกับส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
   ๕๑.๕.๗ ให้ส านักงานดูแลรายได้เบิกเงินค่าบริการต่าง ๆ ล่วงหน้า เพ่ือใช้ 
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ตามที่จ่ายจริง กรณีไม่เพียงพอให้ติดต่อผู้ขอผ่อนผันช าระเป็นเงินด้วยตนเอง  
หากเพิกเฉยให้ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 
   ๕๑.๕.๘ ระงับการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาของบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ 
ที่ไม่ยอมขนย้ายสิ่งของออกเมื่อหมดสิทธิการพักอาศัย  หรือค้างช าระเงินค่าบ ารุง เงินค่าสาธารณูปโภค  
ติดต่อกัน ๒ เดือนหรือค้างช าระบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร หรือทางราชการมีความจ าเป็น เมื่อได้รับการสั่งการ 
   ๕๑.๕.๙ จัดท าบัญชีพัสดุประจ าบ้าน ส่งให้ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศ 
ดอนเมือง 
  ๕๑.๖ กรมการเงินทหารอากาศ 
   ๕๑.๖.๑ เก็บรวบรวมเงินตามข้อ ๑๘.๑๐ เป็นประจ าทุกเดือน รวมถึง 
รายงานรายชื่อลูกหนี้ค้างช าระตามข้อ ๓๒.๘ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๕๑.๖.๒ ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านของเจ้าบ้านและคู่สมรสที่เป็นข้าราชการ 
สังกัดกองทัพอากาศ ให้เป็นไปตามท่ีทางราชการก าหนด 
   ๕๑.๖.๓ ก าหนดให้มีระบบควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีให้มี 
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติตามที่ทางราชการก าหนด 
  ๕๑.๗ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
   ๕๑.๗.๑ รวบรวมข้อมูล  ควบคุม และก ากับดูแล  ในการที่ผู้ พักอาศัย 
แจ้งความต้องการขอต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ โดยประสานการด าเนินการ 
กับกรมช่างโยธาทหารอากาศและด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เสนอคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบสภาพและประเมินสภาพบ้านพักอาศัย เพ่ือพิจารณา 
   ๕๑.๗.๒ รายงานสถานภาพบ้านพักอาศัย เสนอกรมก าลังพลทหารอากาศ  
เมื่อมีบ้านพักอาศัยว่าง ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
   ๕๑.๗.๓ ควบคุมสุนัขจรจัด ในเขตการพักอาศัย ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยประสาน 
การปฏิบัติกับกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 
  ๕๑.๘ ส่วนราชการอ่ืน ๆ ให้การสนับสนุนและรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๕๒ การรักษาความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ มีอ านาจและหน้าที่ดูแล 
รักษาความสงบเรียบร้อย ตักเตือนผู้พักอาศัยให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม ไมก่่อความร าคาญ  
เดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน ปฏิบัติตามกฎหมาย และแบบธรรมเนียมอันดีของทหาร ในกรณีที่ต้องท าการจับกุม 
หรือตรวจค้นผู้พักอาศัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดหรือต้องสงสัย โดยมีเหตุอันควรว่าเป็นผู้กระท าผิด  
ให้รายงานผู้ช่วยผู้ปกครองการพักอาศัย  เพ่ือขอท าการตรวจค้น และให้ท าการตรวจค้นด้วยความสุจริต  
 

เที่ยงธรรม… 



 
 

 

- ๒๗ - 

เที่ยงธรรม อีกทั้งต้องมีหนังสือแจ้งการตรวจค้นบ้านพักอาศัย ให้เจ้าบ้านทราบในการตรวจค้นและลงชื่อ 
ยินยอมการตรวจค้นทุกครั้งด้วยตามผนวก ๑๘ และผนวก ๑๙ ท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ ๕๓ บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
  ๕๓.๑ เจ้าบ้านหรือผู้พักอาศัย หรือผู้มาเยี่ยม หากกระท าผิด ละเลย ฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยรายงานให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณา 
ลงทัณฑ์และแจ้งให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศทราบ เพ่ือพิจารณาให้ออกจากบ้านพักอาศัย  
ถ้าผู้อยู่ในบ้านพักอาศัยกระท าความผิดทางอาญา ให้ผู้ปกครองการพักอาศัยด าเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
  ๕๓.๒ เจ้าบ้านซึ่งมีผู้ พักอาศัยหรือผู้มาเยี่ยมกระท าความผิดตามข้อ  ๕๓ .๑  
เจ้าบ้านนั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมด้วย โดยให้ผู้ปกครองการพักอาศัยพิจารณาด าเนินการในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 
  ๕๓.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ  
หากประพฤติปฏิบัติในทางทุจริต  หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่  ถือว่าเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  
และเป็นความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการ หรือค าสั่งของ 
ผู้บังคับบัญชา ให้คณะกรรมการบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศรายงานให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณาลงทัณฑ์ต่อไป 

 ข้อ ๕๔ ให้ส่วนราชการนอกที่ตั้งดอนเมือง มีอ านาจออกระเบียบปลีกย่อยซึ่งไม่ขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีผลใช้บังคับตามระเบียบนี้ด้วย 

 ข้อ ๕๕ การปฏิบัติหรือการด าเนินการใด ๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการ 
บ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้การบริหารจัดการบ้านพักอาศัย  
กองทัพอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

   (ลงชื่อ)  พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง 
                                                               (จอม  รุ่งสว่าง) 
 ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


