
 
 

ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างประจ าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  
 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเข้าพัก
อาศัยในอาคารสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างประจ าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญตัิองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัย 
ในอาคารสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างประจ าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคาร
สวัสดิการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการฝ่ายก าลังพล เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
  

หมวด ๑ 
นิยาม 

 ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ ค าว่า 
  “อาคารสวัสดิการ” หมายถึง อาคารท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดขึ้น                 
เพื่อการสวัสดิการให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจ าขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพักอาศัย 
    “หัวหน้าครอบครัว” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับสิทธิให้เข้าพักอาศัยในอาคารสวัสดิการของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
  “ครอบครัว” หมายถึง บดิา มารดา สามีหรือภริยา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ
พนักงานและลูกจ้างประจ าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
  “ผู้พักอาศัย” หมายถึง หัวหน้าครอบครัว และครอบครัว หรือบุคคลท่ีผู้อ านวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก อนุญาตให้เข้าพักอาศัย 
  “ผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย” หมายถึง ผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย 
  “ผู้ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัย” หมายถึง ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการควบคุม และก ากับดูแล
การพักอาศัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
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  “คณะกรรมการประจ าอาคาร” หมายถึง หัวหน้าครอบครัวท่ีได้รับการคัดเลือกจาก
หัวหน้าครอบครัวอ่ืนในอาคารเดียวกัน และได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลการบริหารกิจการ รับแจ้ง
เรื่องราวต่างๆ และด าเนินการด้านสาธารณูปโภคและบริการ ตลอดจนดูแลทุกข์สุขของผู้พักอาศัย 
  “เงินประกันทรัพย์สินเสียหาย” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากหัวหน้าครอบครัว              
เพื่อใช้ส าหรับซ่อมแซมทรัพย์สินภายในห้องพักท่ีช ารุดเสียหาย รวมท้ังค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ท่ีค้างช าระ               
เมื่อส่งคืนห้องพัก  
  “เงินค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง” หมายถึง เงินท่ีเรียกเก็บจากหัวหน้าครอบครัว          
เพื่อเป็นค่าบริการต่างๆ ในระหว่างท่ีพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัย ได้แก่ ค่ารักษาความสะอาด ค่าบริการ
จัดเก็บขยะ ค่าบ ารุงรักษาลิฟต์ประจ าอาคาร ค่าน้ าประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส าหรับ
อาคาร และอ่ืนๆ  
 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติและการพิจารณาให้เข้าพักอาศัย 

 ข้อ ๖ หัวหน้าครอบครัวจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ เป็นพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลาง ต าแหน่งไม่เกินผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า และลูกจ้างประจ าขององค์การสงเคราะห์ -     
ทหารผ่านศึกส่วนกลาง 
  ๖.๒ เป็นผู้ท่ีไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง หรือของคู่สมรสในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
  ๖.๓ เป็นผู้ท่ีไม่มีสิทธิหรือไม่ขอรับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ 
  ๖.๔ เป็นผู้ท่ีไม่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานใด ให้มีท่ีพักอาศัยเป็นของตน หรือของคู่สมรส ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานและลูกจ้างประจ าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เข้าพักอาศัย ให้พิจารณาตามล าดับความจ าเป็นและเร่งด่วน ดังนี ้
  ๗.๑ ผู้ท่ีถูกย้ายจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค และใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
  ๗.๒ ประสบภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ  หรือวินาศภัยอ่ืนๆ จนไม่สามารถพักอาศัยได้
และไม่มีท่ีอยู่อาศัยของตนเอง หรือของคู่สมรส 
  ๗.๓ ถูกทางราชการเวนคืนท่ีดิน ท าใหต้้องรื้อถอนท่ีพักอาศัยและไม่มีท่ีอยู่อาศัยของตนเอง 
หรือของคู่สมรส 
  ๗.๔ ถูกขับไล่โดยค าพิพากษาของศาล และไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือของคู่สมรส 
  ๗.๕ หมดสิทธิการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศยัของส่วนราชการอ่ืน และไม่มีท่ีอยู่อาศยั 
ของตนเอง หรือของคู่สมรส   
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  ๗.๖ พักอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน          
  ๗.๗ โดยเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นสมควร 

 ข้อ ๘ ผู้ท่ีประสงค์จะเข้าพักอาศัยในอาคารให้รายงานหน่วยตน้สังกัด พร้อมด้วยหลักฐาน ดังนี้ 
  ๘.๑ รายงานขอเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัย ตามแบบผนวก ก ท่ีแนบท้ายระเบียบนี้ 
  ๘.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย ๑ ฉบับ 
  ๘.๓ แผนท่ีสังเขปท่ีตั้งบริเวณบ้านครั้งสุดท้าย ๑ ฉบับ 
  ๘.๔ หลักฐานต่างๆ ประกอบตามท่ีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อน 

 ข้อ ๙ ให้หน่วยต้นสังกัดตรวจรับรองหลักฐานของผู้ท่ีประสงค์จะเข้าพักอาศัย ตามข้อ ๘         
แล้วเสนอ กองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล ฝ่ายก าลังพล เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา              
การเข้าพักอาศัยในอาคาร ตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๑๐ ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้มีอ านาจ  
ลงช่ือในสัญญาการเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัย ตามผนวก ข. ท้ายระเบียบนี้ 
 

หมวด ๓ 
การหมดสิทธิ 

 ข้อ ๑๑ หัวหน้าครอบครัวหมดสิทธิในการเข้าพักอาศัยในกรณีต่อไปนี ้
  ๑๑.๑ ตาย 
  ๑๑.๒ ออกจากงานทุกกรณี 
  ๑๑.๓ หัวหน้าครอบครัวมิได้พักอาศัย แต่ให้คู่สมรส บตุร ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอ่ืน  
เข้าอยู่อาศัยแทน โดยหัวหน้าครอบครัวมิได้พักอาศัยรวมอยู่ด้วย 
  ๑๑.๔ หัวหน้าครอบครัวมิได้เข้าพักอาศัย แต่ให้บุคคลอ่ืนสวมสิทธิ หรือเช่าพักอาศัยแทน  
  ๑๑.๕ ผู้พักอาศัยมีพฤติการณ์ท่ีเป็นภัยร้ายแรงต่อความสงบสุขของผู้พักอาศัยอ่ืนๆ 
  ๑๑.๖ หัวหน้าครอบครัวขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 
  ๑๑.๗ ติดค้างค่าใช้จ่ายและค่าบริการตา่งๆ เกินกว่า ๒ เดือน ติดต่อกัน 
  ๑๑.๘ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือค า ส่ังขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก        
หรือไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย ผู้ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัย 
  ๑๑.๙ ได้รับการสงเคราะห์จากหน่วยงานอ่ืนๆ ให้มีท่ีพักอาศัยของตนเองและคู่สมรส 
  ๑๑.๑๐ ย้ายจากต าแหนง่ท่ีส่วนกลาง 
  ๑๑.๑๑ มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่า ผู้พักอาศัยหรือบริวารมียาเสพติดให้โทษ         
หรือส่ิงผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง เล่นการพนันบริเวณท่ีพักอาศัย หรือใช้ห้องพักอาศัยเป็นบ่อนการพนัน 
หรือใช้ เป็นแหล่งท าธุระจัดการในเรื่องการค้าประเวณี  หรือแหล่งซ่องโจร เป็นผลท าให้เส่ือม เสีย                    
และกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขหรือเป็นภัยต่อผู้พักอาศัย 
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  ๑๑.๑๒ ผู้พักอาศัยหรือบริวาร ได้กระท าความผิดทางอาญาโดยปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง 
เป็นท่ีประจักษ์ 
  ๑๑.๑๓ กระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือเสียหาย            
แก่เพื่อนบ้านหรือหน่วยงานเป็นประจ า 

 ข้อ ๑๒ การย้ายออกจากท่ีพักอาศัย 
  ๑๒.๑ หัวหน้าครอบครัวท่ีหมดสิทธิการพักอาศัยตามข้อ ๑๑ จะต้องย้ายออก               
จากอาคารที่พักอาศัย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันหมดสิทธิ ยกเว้นกรณีถึงแก่ความตาย 
  ๑๒.๒ ผู้พักอาศัยจะต้องย้ายออกจากอาคารที่พักอาศัยภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันท่ี   
หัวหน้าครอบครัวถึงแก่ความตาย เว้นแต่กรณีถึงแก่ความตายจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้ย้ายออกภายใน ๓๖๕ วัน 
  ๑๒.๓ กรณีหมดสิทธิพักอาศัยตามข้อ ๑๑.๕ ให้ออกจากการพักอาศัยในอาคารท่ีพัก
อาศัยภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
 

หมวด ๔ 
กรรมการ 

 ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในอาคาร ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เป็นประธานกรรมการ 
          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) 
  ๑๓.๒ เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นกรรมการ 
  ๑๓.๓ ผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นกรรมการ 
  ๑๓.๔ ผู้อ านวยการฝ่ายปลัดบัญช ี เป็นกรรมการ 
  ๑๓.๕ ผู้อ านวยการฝ่ายส่งก าลังบ ารุง เป็นกรรมการ 
  ๑๓.๖ ผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นกรรมการ 
  ๑๓.๗ ผู้อ านวยการฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ เป็นกรรมการ 
  ๑๓.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นกรรมการ 
  ๑๓.๙ หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ 
          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
  ๑๓.๑๐ ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ 
  ๑๓.๑๑ ผู้อ านวยการฝ่ายก าลังพล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๓.๑๒ ผู้อ านวยการกองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
            ฝ่ายก าลังพล 
  ๑๓.๑๓ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานเลขานุการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  คณะกรรมการมีหน้าท่ี พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การเข้า
พักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพิจารณารายละเอียดความจ าเป็นและเร่งด่วน เพื่อคัดเลือกพนักงาน  
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และลูกจ้างประจ าท่ีประสงค์จะเข้าพักอาศัยในอาคาร ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ ๗ และพิจารณาให้หมดสิทธิ
ให้เข้าพักอาศัยในอาคาร ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ ๑๑ แล้วเสนอ ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้อ านวยการฝ่ายก าลังพล เป็นผู้ปกครองอาคารท่ีพักอาศัย มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ ออกค าส่ังให้บุคคลเข้าพักอาศัยและหมดสิทธิในการพักอาศัย 
  ๑๔.๒ ก าหนดมาตรการเพื่อป้องปรามมิให้มีการก่อคดีอาญา หรือกระท าผิดกฎหมายใดๆ 
ในบริเวณอาคารที่พักอาศัย 
   ๑๔.๓ ก ากับดูแลอาคารท่ีพักอาศัยและการพักอาศัย ตลอดจนส่ังการและด าเนินการใดๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

 ข้อ ๑๕ ให้ผู้อ านวยการกองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล ฝ่ายก าลังพล เป็นผู้ควบคุมดูแล
อาคารท่ีพักอาศัย มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  ๑๕.๑ ควบคุมและก ากับดูแลการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบ  
  ๑๕.๒ รับแจ้งเรื่องราวต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องจากการพักอาศัย แล้วรายงานผู้ปกครอง
อาคารที่พักอาศัย เพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๑๕.๓ ก ากับดูแลพัสดุของอาคารที่พักอาศัย 

 ข้อ ๑๖ คณะกรรมการประจ าอาคาร  มีหน้าท่ี  ดังนี้ 
  ๑๖.๑ ควบคุมดูแลการบริหารกิจการ รับแจ้งเรื่องราวต่างๆ ของผู้พักอาศัย 
  ๑๖.๒ ด าเนินการด้านสาธารณูปโภคและบริการ ตลอดจนดูแลทุกข์สุขของผู้พักอาศัย 
  ๑๖.๓ รายงานผลการด าเนินการทุก ๖ เดือนให้กองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล      
ฝ่ายก าลังพลทราบ ภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม 

 ข้อ ๑๗ คณะกรรมการประจ าอาคาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ท้ังนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก าหนด และใหค้ณะกรรมการประจ าอาคารที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการประจ าอาคารชุดใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

 ข้อ ๑๘ นอกจากการครบวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้คณะกรรมการ            
ประจ าอาคารพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๑๘.๑ ตาย 
  ๑๘.๒ ลาออก 
  ๑๘.๓ หมดสิทธิการพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัย 
  ๑๘.๔ เมื่อคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการท้ังหมด  มีมติให้ออก 
  ๑๘.๕ เมื่อหวัหน้าครอบครัวท้ังหมดไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ มีมตใิห้ออก 
  ๑๘.๖ เมื่อองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิจารณาเห็นสมควร 
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หมวด ๕ 
ข้อก าหนด  หน้าท่ี  และข้อห้ามในการเข้าพักอาศัย 

 ข้อ ๑๙ การปฏิบัติในการเข้าพักอาศัย  หัวหน้าครอบครัวจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑๙.๑ ท าสัญญาเข้าพักอาศัย ตามผนวก ข. ท้ายระเบียบนี้ และรับมอบทรัพย์สิน
ประจ าห้องพักอาศัยตามผนวก ค. ท้ายระเบียบนี้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีทราบค าส่ัง และต้องปฏิบัติตามสัญญา
อย่างเคร่งครัด หากไม่ด าเนินการโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าสละสิทธ์ิ  
  ๑๙.๒ ต้องเข้าพักอาศัยเองภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันท าสัญญา และจะต้องมีผู้พักอาศัย 
ตามรายช่ือท่ีระบุไว้ในรายงานขอเข้าพักอาศัยเท่านั้น จะยอมให้ผู้อ่ืนมาอาศัยพักแรมอยู่ด้วยไม่ได้ เว้นแต่         
จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ปกครองอาคารท่ีพักอาศัย หากมีข้อขัดข้องให้ท าบันทึก                
แจ้งผู้ปกครองอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด หากพ้นก าหนดให้ถือว่า       
สละสิทธ์ิ  
  ๑๙.๓ แจ้งเก่ียวกับทะเบียนบ้านของผู้พักอาศัยต่อกองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล    
ฝ่ายก าลังพล 
   ๑๙.๓.๑ แจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัย โดยน าทะเบียนบ้าน
ท่ีแจ้งย้ายออกจากท่ีอยู่เดิมมาแจ้ง ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันย้ายออกจากท่ีอยู่เดิม 
   ๑๙.๓.๒ แจ้งย้ายทะเบียนบ้านออกจากอาคารท่ีพักอาศัย โดยแนบส าเนา
ทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายออกไป พร้อมกับรายงานขอส่งคืนห้องพักอาศัย เพื่อถอนช่ือออกจากทะเบียนบ้าน     
  ๑๙.๔ การแจ้งเกิด ให้น าสูติบัตรมาแจ้ง ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันได้รับสูติบัตร 
  ๑๙.๕ เมื่อมีการตายหรือเกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงขึ้นในอาคารท่ีพักอาศัย          
ให้แจ้งผู้ควบคุมอาคารที่พักอาศัยทราบทันที 
  ๑๙.๖ จัดท าแผ่นป้ายแสดง ช่ือตัว ช่ือสกุล และต าแหน่ง ตามแบบท่ีก าหนดติดไว้
หน้าประตูห้องพัก ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนในระดับสายตา 
  ๑๙.๗ ต้องพักอาศัยอยู่เป็นประจ า  
  ๑๙.๘ ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้ปกครองอาคารท่ีพักอาศัยท่ีส่ังการโดยชอบอย่างเคร่งครัด 
  ๑๙.๙ ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ควบคุมดูแลอาคารท่ีพักอาศั ย               
และระเบียบขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กับท้ังต้องอบรมช้ีแจงให้ผู้ร่วมพักอาศัยปฏิบัติตามระเบียบ
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยเคร่งครัด  
  ๑๙.๑๐ ดูแลผู้พักอาศัยไม่ปล่อยปละละเลยให้เยาวชนมีพฤติการณ์อันไม่สมควร        
ซ่ึงอาจจะเป็นอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  ๑๙.๑๑ เมื่อทราบเรื่องราวพฤติการณ์หรือความลับ อันจะเป็นภัยแก่องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ต้องรีบแจ้งผู้ควบคุมอาคารที่พักอาศัย เพื่อรายงานให้ผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัยทราบทันที 
  ๑๙.๑๒ เมื่อส่งคืนห้องพักอาศัย จะต้องส่งมอบทรัพย์สินประจ าห้องพักอาศัย      
ต่อผู้ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัย ให้ถูกต้องตรงตามบัญชีทรัพย์สินประจ าห้องพักอาศัย 
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  ๑๙.๑๓ ดูแลรับผิดชอบห้องพักอาศัยและทรัพย์สินประจ าห้องพักอาศัยให้อยู่          
ในสภาพเรียบร้อยและมีจ านวนครบถ้วนถูกต้องตามทะเบียนพัสดุประจ าห้องพักอาศัย หากเกิดการช ารุด           
หรือสูญหายต้องจัดหาส่ิงของท่ีมีลักษณะคุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่ามาทดแทนด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง        
เว้นแต่การช ารุดหรือหมดสภาพตามอายุการใช้งาน ในกรณีนี้ผู้ปกครองอาคารท่ีพักอาศัยเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
หากเป็นการสมควร องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะจัดหาของนั้นมาเปล่ียนให้ 
  ๑๙.๑๔ ถ้ามีการช ารุดเสียหายเก่ียวกับไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ส่วนรวม 
และเครื่องประกอบภายในห้องพักอาศัย ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการประจ าอาคาร     
ห้ามมิให้แก้ไขเองโดยพลการ  
  ๑๙.๑๕ ยินยอมให้ผู้ควบคุมดูแลอาคารท่ีพักอาศัยเข้าไปตรวจสอบหรือซ่อมแซม     
ท่ีพักอาศัยและทรัพย์สินประจ าห้องพักอาศัย โดยผู้ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยต้องแจ้งให้หัวหน้าครอบครัว
ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอันสมควร และหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนจะต้องอยู่ดูแล และอ านวยความสะดวก          
ในระหว่างการตรวจหรือซ่อมแซม 
  ๑๙.๑๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักอาศัย จะต้องรายงานขออนุญาต
ต่อผู้ปกครองอาคารท่ีพักอาศัย และจะต้องติดตั้งต่อเมื่อได้รับอนุญาต โดยจะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามขนาด
และชนิด รวมท้ังสถานท่ีตามท่ีผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัยก าหนดไว้เท่านั้น กรณีตดิตั้งเครื่องปรับอากาศโดยใช้
ทุนทรัพย์ของตนเอง เมื่อหมดสิทธิการพักอาศัย สามารถรื้อถอนคนืได ้แต่ต้องซ่อมแซมห้องพักอาศัยให้อยู่ในสภาพเดิม 
  ๑๙.๑๗ จะต้องรักษาความสะอาดภายในบริเวณห้องพักอาศัย ส าหรับขยะมูลฝอย
จะต้องใส่ถุงท่ีเหมาะสมและน าไปท้ิงในสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ 

 ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าครอบครัวเสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการต่างๆ ดังนี้ 
   ๒๐.๑ เงินค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ค่าบริการต่างๆ ท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ก าหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเป็นส่วนรวมท่ีจะเกิดขึ้นจากการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก โดยให้   
กองการเงิน ฝ่ายปลัดบัญชี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หักจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ท้ังนี้ การช าระเงิน    
ให้เป็นไปตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในอาคารท่ีพักอาศัยก าหนด 
  ๒๐.๒ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และการซ่อมแซมส่ิงสาธารณูปโภคภายใน
ห้องพักท่ีช ารุดในระหว่างท่ีพักอาศัย ส าหรับค่ารักษามาตรวัดกระแสไฟฟ้าและมาตรวัดน้ าประปาในขณะท่ี     
ห้องพักว่าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง 
  ๒๐.๓ เงินประกันทรัพย์สินเสียหายให้เป็นไปตามข้อ ๒๕ 
    ในกรณีผู้พักอาศัย ส่งคืนห้องพักแล้ว และได้ค้า งช าระค่ากระแสไฟฟ้า          
และค่าน้ าประปาให้คณะกรรมการประจ าอาคารติดตามเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ให้ครบจ านวน  

 ข้อ ๒๑ หัวหน้าครอบครัว มีหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๒๑.๑ ควบคุม ดูแลบุคคลในครอบครัวให้ปฏิบัติตามสุขลักษณะ และรักษาความสะอาด 
ในบริเวณท่ีพักอาศัยให้เป็นที่น่าอยู่อาศัย 
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  ๒๑.๒ ปกครองดูแลบุคคลในครอบครัวให้ประพฤติตน ให้เป็นไปตามระเบียบ         
ท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก าหนด 
  ๒๑.๓ ดูแล รักษาห้องพักอาศัยท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนอุปกรณ์และ         
เครื่องประกอบให้เรียบร้อยเสมอ ถ้ามีการช ารุดเสียหายเก่ียวกับไฟฟ้า ประปาภายในห้องพักอาศัยหัวหน้า
ครอบครัวจะต้องรับผิดชอบ   
  ๒๑.๔ ให้ความร่วมมือด้วยดีกับผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัยและ ผู้ควบคุมดูแลอาคาร     
ท่ีพักอาศัย ตามท่ีได้รับการร้องขอ  
  ๒๑.๕ การจะมีงานพิธีใดๆ ตามประเพณีในเขตบริเวณอาคารท่ีพักอาศัยจะต้องแจ้ง
ขออนุญาต ผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) ล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร   
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
  ๒๑.๖ การส่งคืนห้องพักอาศัยไม่ว่าด้วยเหตุใด จะต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการกองพัฒนา
และสวัสดิการก าลังพล ฝ่ายก าลังพล ทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งมอบทรัพย์สินประจ าห้องพัก
อาศัยตามข้อ ๑๙.๑ ในสภาพท่ีเรียบร้อย มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย แม้การช ารุดนั้นจะเกิด
ภายหลังจากได้ออกไปจากห้องพักอาศัยแล้วก็ตาม 
  ๒๑.๗ กรณีมีบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยเกินกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ให้รายงาน              
เป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการประจ าอาคารทราบ โดยให้มีรายละเอียดว่าผู้พักอาศัยเป็นใครมาจากท่ีไหน           
มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันอย่างไร และจะพักอาศัยนานเท่าไหร่ 

 ข้อ ๒๒ ข้อห้ามในการเข้าพักอาศัย  มีดงันี ้
  ๒๒.๑ ห้ามใช้อาคารท่ีพักและบริเวณเป็นท่ีชุมนุมมั่วสุมยาเสพติดให้โทษ เล่นการพนัน  
หรือการเล่นอ่ืนใดท่ีมีลักษณะและวิธีการเล่นท านองเดียวกับการพนัน 
  ๒๒.๒ ห้ามใช้อาคารท่ีพักอาศัยเป็นแหล่งชุมนุมเสพสุรา เครื่องดองของเมา              
ให้เป็นที่เดือดร้อนร าคาญแก่เพื่อนบ้าน 
  ๒๒.๓ ห้ามเปิดวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง  หรืออ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน              
หรือส่งเสียงดังจนเป็นท่ีร าคาญแก่เพื่อนบ้าน 
  ๒๒.๔ ห้ามเล้ียงสัตว์ท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเดือดร้อนร าคาญแก่เพื่อนบ้าน 
  ๒๒.๕ ห้ามสะสมส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง ห้ามตากผ้าหรือแขวนผ้าหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีท าให้ขาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และห้ามตั้งวางหรือแขวนส่ิงของหน้าห้องพักในลักษณะกีดขวางทางเดิน 
  ๒๒.๖ ห้ามกวาดเศษผง ท้ิงขยะ หรือเทน้ าจากช้ันบนลงมาช้ันล่าง และใช้เชือกผูกโยง
ส่ิงของใดๆ ผ่านอาคารที่พักอาศัยครอบครัวอ่ืนท่ีอยู่ช้ันล่าง 
  ๒๒.๗ ห้ามปลูกสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงภายนอกห้องพักอาศัย เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัด การก้ัน หรือตกแต่ง
ภายในห้องพัก ซ่ึงไม่ท าให้เสียรูปแบบ และโครงสร้างอาคารให้กระท าได้ แต่ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
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  ๒๒.๘ ห้ามข้ึนไปบนดาดฟ้า เพดาน หรือออกไปเดินตามกันสาด 
  ๒๒.๙ ห้ามแก้ไขดัดแปลงระบบไฟฟ้า ประปา ภายในห้องพักโดยพลการ 
  ๒๒.๑๐ ห้ามน า ส่ิงของวาง ณ ท่ี ท่ีเป็นสถานท่ีส่วนรวมตามระเบียงทางเดิน                 
และบริเวณกันสาดทุกด้าน 
  ๒๒.๑๑ ห้ามใช้ถ่าน ฟืน หรือเช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิดควันส าหรับหุงต้ม หรือประกอบ
อาหาร 
  ๒๒.๑๒ ห้ามท้ิงกระดาษ เศษอาหาร หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีจะท าให้เกิดการอุดตัน                 
ลงในโถส้วม อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างชาม 
  ๒๒.๑๓ ห้ามตอกหรือเจาะฝาผนังห้องพักอาศัย 
  ๒๒.๑๔ ห้ามประกอบการค้าใดๆ ในท่ีพักอาศัย ซ่ึงทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
มิได้จัดไว้ หรือผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย มิได้อนุญาต 
  ๒๒.๑๕ ห้ามต่อเติมหรือดัดแปลง โยกย้าย หรือรื้อถอนอุปกรณ์ หรือส่วนควบใดๆ    
ในท่ีพักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัย 
  ๒๒.๑๖ ห้ามแต่งกายไม่เรียบร้อยให้เป็นท่ีอุจาดตาแก่เพื่อนบ้านเมื่อออกไปนอก
ห้องพักภายในบริเวณอาคารที่พักอาศัย 
  ๒๒.๑๗ ห้ามน ารถยนต์ซ่ึงช ารุดใช้งานไม่ได้ มาจอดท้ิงไว้ภายในบริเวณอาคาร          
ท่ีพักอาศัย และห้ามใช้พื้นท่ีพักอาศัยเพื่อซ่อม ปรับแต่งเครื่องยนต์ หรือท าสีรถยนต์โดยเด็ดขาด 
  ๒๒.๑๘ ให้ใช้บันไดหนีไฟได้ต่อเมื่อเกิดอัคคีภัย หรือลิฟตป์ระจ าอาคารขัดข้องเท่านั้น 
ห้ามใช้ทางบันไดหนีไฟเป็นท่ีมั่วสุมหรือเก็บส่ิงของ  

 ข้อ ๒๓ ผู้ใดปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือระเบียบและค า ส่ังอ่ืนใดท่ีองค์การสงเคราะห์     
ทหารผ่านศึกก าหนดเพื่อการนี้ ให้กองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล ฝ่ายก าลังพล พิจารณาตามความ
เหมาะสมในขั้นต้นก่อน แล้วรายงานผู้ช่วยผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร)                  
เพื่อรายงานผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พิจารณาด าเนินการแก่ผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนตามควรแก่กรณี
เป็นรายๆ ไป 

 
หมวด ๖ 

ค่าบริการส่ิงสาธารณูปโภค และค่าประกันส่ิงของประจ าห้องพัก 

 ข้อ ๒๔ การเรียกเก็บค่าบริการส่ิงสาธารณูปโภค ผู้พักอาศัยจะต้องจ่ายเงินค่าประกัน                
ส่ิงสาธารณูปโภคเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยก าหนด  

 ข้อ ๒๕ การเรียกเก็บเงินค่าประกันส่ิงของประจ าห้องพักอาศัย ผู้พักอาศัยจะต้องจ่ายเงิน        
เป็นค่าประกันส่ิงของประจ าห้องพักอาศัยรายละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยให้กองการเงิน           
ฝ่ายปลัดบัญชี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หักจากเงินได้รายเดือนของผู้พักอาศัยเดือนละ ๓๐๐.- บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) จนครบจ านวน เพื่อจะได้น าเงินฝากไว้กับธนาคาร แยกเงินต้นและดอกเบ้ียออกจากกัน 
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และน าดอกผลท่ีได้จากเงินต้นไปซ่อมแซมส่ิงของประจ าห้องพักอาศัยท่ีเสียหาย ตามเงื่อนไขข้อ ๑๙.๑๓        
และซ่อมแซมอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารที่พักอาศัย ตามท่ีฝ่ายส่งก าลังบ ารุงได้ประเมนิค่าเสียหาย 

 ข้อ ๒๖ ในกรณีท่ีผู้พักอาศัยพ้นจากการพักอาศัย ให้เจ้าหน้าท่ีของกองพัฒนาและสวัสดิการ
ก าลังพล ฝ่ายก าลังพล และเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักอาศัย 
ตลอดจนอุปกรณ์ส่วนควบของเครื่องใช้ประจ าห้องพักอาศัยก่อน หากมีส่ิงของเสียหายให้หักเงินประกันส่ิงของ
ประจ าห้องพักอาศัยเป็นค่าซ่อมแซม โดยผู้พักอาศัยมีสิทธิขอรับเงินส่วนท่ีเหลือคืนเฉพาะเงินต้น กรณีเงิน      
ค่าประกันส่ิงของประจ าห้องพักอาศัยท่ีช าระไว้ไม่เพียงพอกับค่าซ่อมแซม ให้ผู้พักอาศัยจ่ายเงินเพิ่มเติม                 
ให้เต็มจ านวนท่ีขาด 

 ข้อ ๒๗ ให้กองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล ฝ่ายก าลังพล รายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการ 
ส่ิงสาธารณูปโภค และเงินประกันส่ิงของประจ าห้องพัก ให้คณะกรรมการพิจารณาการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัย
ทราบทุก ๖ เดือน 
 

หมวด ๗ 
บทลงโทษ 

 ข้อ ๒๘ หากหัวหน้าครอบครัว หรือผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ในระเบียบนี้        
ให้ด าเนินการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความจริงโดยไม่ล่าช้า 

 ข้อ ๒๙ หากเห็น ว่าเป็นการกระท า ผิดระเบียบหรือเป็นการกระท าผิดกฎหมายอ่ืน             
ให้คณะกรรมการประจ าอาคารด าเนินการเสนอความเห็นต่อ กองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล ฝ่ายก าลังพล 
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสมกับกรณีความผิด
ต่อไป 

 ข้อ ๓๐ หัวหน้าครอบครัว หรือผู้พักอาศัยท่ีกระท าผิดอาญาเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษแก่ ชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน เพศ และความสงบสุขของประชาชน จนศาลพิพากษาว่ามีความผิด หรือถูกลงโทษปรับหรือ
จ าคุก หรือมีพยานหลักฐานชัดแจ้งเก่ียวกับการกระท าดังกล่าวให้ออกจากอาคารโดยทันที เมื่อได้รับค าส่ัง ท้ังนี้       
ให้รวมถึงผู้ให้ท่ีพักพิงแก่บุคคลดังกล่าวด้วย 

 ข้อ ๓๑ หัวหน้าครอบครัว หรือผู้พักอาศัยท่ีให้มีการตั้งบ่อนการพนัน หรือเล่นการพนันในห้องพัก 
หรือบริเวณอาคาร จนถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจจับกุมและมีการบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน ให้ผู้นั้นออกจากอาคาร
ทันทีเมื่อได้รับค าส่ัง 

 ข้อ ๓๒ หัวหน้าครอบครัวท่ีให้บุคคลอ่ืนอยู่อาศัยในห้องพักของตน โดยเรียกค่าตอบแทน          
ให้ออกจากอาคารฯ ทันที เมื่อได้รับค าส่ัง 
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 ข้อ ๓๓ เมื่อหัวหน้าครอบครัว หรือผู้พักอาศัยไม่ออกจากห้องพักภายในก า หนดเวลา  
ตามข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประจ าอาคารน าเรื่องรายงาน กองพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล ฝ่ายก าลังพล 
พร้อมเหตุผลเพื่อพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร  

 
หมวด ๘ 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๓๔ ใหก้องพัฒนาและสวัสดิการก าลังพล ฝ่ายก าลังพล มีหน้าท่ีด าเนนิการเก่ียวกับการพักอาศยั
ในอาคารที่พักอาศัย ดังนี ้
  ๓๔.๑ จัดท าหลักฐานพัสดุประจ าห้องพักอาศัย เป็น ๒ ฉบับ โดยเก็บไว้ท่ีกองพัฒนา
และสวัสดิการก าลังพล ๑ ฉบับ และท่ีผู้พักอาศัย ๑ ฉบับ และให้ท้ัง ๒ ฉบับ ลงลายมือช่ือรับรองว่าได้รับพัสดุ
ประจ าห้องพักอาศัยตามจ านวนท่ีก าหนดไว้จริง และมีสภาพดีใช้งานได้ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันเข้าพักอาศัย 
  ๓๔.๒ ส ารวจพัสดุประจ าห้องพักอาศัยทุก ๖ เดือน โดยให้เจ้าของห้องพักอาศัย    
ลงลายมือช่ือรับทราบผลการส ารวจ หากปรากฏว่ามีพัสดุประจ าห้องพักอาศัยเสียหาย เนื่องมาจากผู้พักอาศัย
เป็นต้นเหตุ ให้ผู้พักอาศัยด าเนินการซ่อมแซม หรือน าของมาเปล่ียนทดแทนให้คงสภาพเดิมตามท่ีก าหนด 
  ๓๔.๓ ส ารวจยอดพัสดุและสภาพพัสดุประจ าห้องพักอาศัยร่วมกับผู้พักอาศัย    
ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับแจ้งการย้ายออก หากพัสดุประจ าห้องพักอาศัยช ารุดเสียหาย ผู้พักอาศัย              
ต้องด าเนินการซ่อมแซม หรือจัดหาทดแทนให้เรียบร้อยก่อนย้ายออก 
  ๓๔.๔ กรณีผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ มีอ านาจท าลายส่ิงกีดขวางอันเป็นอุปสรรค 
ในการที่จะจัดการ เพื่อการเข้าครอบครองอาคารท่ีพักอาศัย และมีสิทธิจัดการกับส่ิงของในห้องพักอาศัยได้    
ตามสมควร โดยร่วมกับคณะกรรมการประจ าอาคาร 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๓๕ บุคคลท่ีผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อนุมัติให้เข้าพักอาศัย          
ในอาคารอยู่ ก่อนแล้วให้ได้รับสิทธิในการเข้าพักอาศัยอยู่ต่อไป ส าหรับพนักงานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่า             
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า ท่ีได้รับอนุมัติให้เข้าพักอาศัยในอาคาร         
ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับสิทธิพักอาศัยอยู่ต่อไปอีกไม่เกิน ๑ ปี  
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                 พลเอก  อ านาจ  รอดสวัสดิ์ 
         ผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

 


