
 
ระเบียบกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 

ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 
กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
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********************************** 
อาศัยอ านาจตามความในระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วย การรักษาความสะอาด

สถานที่ราชการ การเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๔๓ หมวดที่ ๔ ข้อ ๑๓.๗ จึงก าหนดระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของ กอง
บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบดูแลที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่พักของทางราชการ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ว่าด้วย การเข้า
พักอาศัยในอาคารบ้านพักของ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ” 

ข้อ ๒ ระเบียบและค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นผู้รักษาการและมีอ านาจในการพิจารณา

วินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
หมวดที่ ๑ 

การเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ อาคารบ้านพัก กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ” หมายถึง บ้าน หรือแฟลต หรือ

เรือนแถว ที่กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ปลูกสร้างขึ้น หรือมีผู้อ่ืนมอบให้ เพ่ือใช้เป็นที่พัก
อาศัยของข้าราชการต ารวจ หรือลูกจ้างประจ าของ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และให้หมาย
รวมถึงบริเวณโดยรอบ อันมีขอบเขตของที่ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยนั้นด้วย 

“ ผู้บังคับบัญชาอาคาร ” หมายถึง ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  
“ คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอเข้าพักอาศัย ” หมายถึง ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่

ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาอาคารให้เป็นคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาค าร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคาร
บ้านพัก กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และเรื่องอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการพักอาศัยในอาคาร
บ้านพัก กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาอาคารมอบหมาย 

“ ผู้ปกครองอาคาร ” หมายถึง ข้าราชการต ารวจ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาอาคาร 

“ คณะกรรมการอาคารบ้านพัก ” หมายถึง ข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ าที่ได้รับสิทธิให้
เข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้บังคับบัญชาอาคาร จ านวนตามที่เห็นสมควร เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ปกครองอาคารตามที่ผู้บังคับบัญชา
อาคาร หรือผู้ปกครองอาคารมอบหมายตามความเหมาะสม รวมทั้งให้มีหน้าที่รวบรวมปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานในอาคารบ้านพักของ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
ร่วมกับ ผู้ปกครองอาคาร 

 
 



๒ 
 
“ ผู้พักอาศัย ” หมายถึง ข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ า ที่ยังรับราชการประจ าใน       

กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และให้หมายความถึงครอบครัวของข้าราชการต ารวจหรือ
ลูกจ้างประจ า ซึ่งได้รับสิทธิจากผู้บังคับบัญชาอาคาร ให้เข้าพักอาศัย 

“ ครอบครัว ” หมายถึง คู่สมรส บุตร รวมถึงบิดา มารดา ของผู้พักอาศัย และของคู่สมรสด้วย 
“ เงินค่าบ ารุงรักษาสถานที่ ” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับสิทธิให้พักอาศัยตามที่

ผู้บังคับบัญชาอาคารก าหนด เพ่ือน าไปใช้ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจน
การดูแลรักษาความสะอาดอาคารบ้านพักให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

“ เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ” หมายถึง เงินที่เรียกเกบ็จากผู้ที่ได้รับสิทธิให้เข้าพักอาศัยเมื่อ
แรกได้สิทธิในจ านวนตามที่ผู้บังคับบัญชาอาคารก าหนด เพ่ือใช้ส าหรับซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ
ภายในห้องพักท่ีช ารุดเสียหายอันเกิดจากการละเมิด รวมทั้งค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปาที่ค้างช าระเมื่อส่งคืนห้องพัก 
หากมีเหลือมิได้ใช้ให้จ่ายคืนให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยเมื่อส่งคืนห้องพักตามระเบียบ 

ข้อ ๕ ข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ าที่จะขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก กองบังคับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค ๓ ต้องยื่นค าร้องตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอเข้าพัก
อาศัย 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของ กองบังคับการต ารวจตระเวน
ภาค ๓ ตามล าดับความส าคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑ บ้านพักของตนเอง คู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้ขอสิทธิเข้าบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้  
หรือถูกภัยธรรมชาติเสียหาย , ถูกฟ้องขับไล่โดยค าพิพากษาของศาล , ถูกเวนคืนหรือถูกเรียกตัวกลับเข้ารับ
ราชการในกรณีที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ๖.๒ ไม่เคยถูกตัดสิทธิการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของกองบังคับการต ารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๓ และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในเรื่องเก่ียวกับการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของ กองบังคับ
การต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ สูงกว่าภาคทัณฑ์ 

 ๖.๓ ไม่มีบ้านพักเป็นของตนเองหรือไม่อยู่ระหว่างได้สิทธิพักอาศัยของทางราชการอ่ืนใด 
ข้อ ๗ การสับเปลี่ยนสิทธิการเข้าพักอาศัย ผู้พักอาศัยประสงค์จะสับเปลี่ยนสิทธิ 
 ให้ยื่นค าร้อง โดยให้มีบันทึกค าให้การของผู้ที่ยินยอมสับเปลี่ยนสิทธิประกอบการพิจารณาด้วย 

แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๗.๑ มีความสมัครใจยินยอมสับเปลี่ยนสิทธิพักอาศัยซึ่งกันและกัน 
 ๗.๒ มีสิทธิพักอาศัยในห้องพักประเภทเดียวกัน หรือสามารถพักอาศัยได้ตรงตามสิทธิที่

สับเปลี่ยนกัน 
 

หมวดที่ ๒ 
อ านาจและหน้าที่ 

ข้อ ๘ ผู้บังคับบัญชาอาคาร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอเข้าพักอาศัย แต่งตั้งข้าราชการต ารวจชั้นสัญญา

บัตร ที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่า ๕ นาย เป็นคณะกรรมการ 
 ๘.๒ แต่งตั้งผู้ปกครองอาคาร 
 ๘.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการอาคารบ้านพัก แต่งตั้งจากข้าราชการต ารวจ หรือลูกจ้างประจ าที่

ได้รับสิทธิให้เข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จ านวนตามที่
เห็นสมควร 

  



๓ 
 

๘.๔ ก าหนดประเภทห้องพัก คุณสมบัติและจ านวนผู้พักอาศัย หรือครอบครัว ตามความ
เหมาะสม 

 ๘.๕ พิจารณาอนุมัติและตัดสิทธิการพักอาศัย กรณีผู้พักอาศัยหรือครอบครัวฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
 ๘.๖ พิจารณาระงับการจ่ายน้ าประปาและกระแสไฟฟ้า กรณีผู้พักอาศัยหรือครอบครัวหมด

สิทธิการพักอาศัย แล้วไม่ส่งคืนบ้านพักภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๘.๗ พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราจัดเก็บเงินค่าบ ารุงสถานที่ และเงินค่าประกัน

ทรัพย์สินเสียหาย 
ข้อ ๙ คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก กองบังคับการต ารวจ

ตระเวนชายแดนภาค ๓ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๙.๑ พิจารณาค าร้องของผู้เข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก กองบังคับการต ารวจตระเวน

ชายแดนภาค ๓ ตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ในระเบียบนี้ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาค าร้องก าหนดไว้ 
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ๙.๒ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนการจัดระเบียบการพักอาศัยใน
อาคารบ้านพัก กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบนี้ 
รวมทั้งเรื่องท่ีผู้บังคับบัญชาอาคารมอบหมาย 

ข้อ ๑๐ ผู้ปกครองอาคาร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๑๐.๑ จัดท าบัญชีทรัพย์สินของทางราชการที่เป็นเครื่องใช้ประจ าอาคาร ตลอดจนดูแลรักษา

ให้อยู่ในสภาพใช้การได ้
 ๑๐.๒ ตรวจตราสอดส่อง ดูแลอาคารและความสะอาดบริเวณอาคาร หากพบว่ามีความช ารุด

บกพร่องให้ประสานงานส่งก าลังบ ารุง ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หากมีห้องพักใดว่างลงต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเมื่อ
ผู้บังคับบัญชาอาคารอนุญาตให้ข้าราชการต ารวจ หรือลูกจ้างประจ าผู้ใดเข้าพักอาศัยต้องรีบแจ้งเจ้าตัวทราบ
ทันท ี

 ๑๐.๓ ให้ความยินยอมในการแจ้งย้ายเข้า – ออก ในส าเนาทะเบียนบ้านของอาคารบ้านพักที่
รับผิดชอบ 

 ๑๐.๔ ชี้แจงระเบียบปฏิบัติให้ผู้พักอาศัยและสมาชิกในครอบครัวทราบ ดูแลความสงบ
เรียบร้อยตลอดจนคอยสอดส่องดูแลความประพฤติผู้พักอาศัยในอาคารบ้านพัก หากพบว่าผู้พักอาศัยกระท า
การฝ่าฝืนระเบียบให้ว่ากล่าวตักเตือน ให้แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง หากยังฝ่าฝืนแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้พัก
อาศัยทราบ เพ่ือพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยและรายงานผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาตัดสิทธิการพักอาศัยต่อไป 

 ๑๐.๕ ก าหนดระเบียบภายในอาคารที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 ๑๐.๖ แจ้งงานส่งก าลังบ ารุง ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 

ตรวจสอบโครงสร้างความแข็งแรงคงทนของอาคารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๑๐.๗ พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ปกครองอาคารได้ตาม

ความเหมาะสม 
 ๑๐.๘ พิจารณาก าหนดพื้นท่ีจัดตั้งร้านค้าเพื่อเป็นสวัสดิการตามความเหมาะสมและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับผู้พักอาศัย 
 ๑๐.๙ จัดให้มีการดูแลรักษาซึ่งบรรดาเอกสารทะเบียนคุมผู้พักอาศัยในอาคาร บัญชีรับ – 

จ่ายเกี่ยวกับการเงินและวัสดุอุปกรณ์ ( ถ้ามี ) ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่ได้ท าขึ้นหรือต้องดูแลรักษาให้
เรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ และสามารถส่งมอบให้ผู้ปกครองอาคารที่รับหน้าที่ต่อไปได้ 

 



๔ 
 

 ๑๐.๑๐ กรณีผู้พักอาศัยหมดสิทธิการพักอาศัย ไม่ยอมขนย้ายครอบครัวออกจากบ้านพัก
ภายในก าหนด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาอาคารทราบ เพ่ือพิจารณาตัดสิทธิการใช้น้ าประปา กระแสไฟฟ้า หาก
ยังไม่ยอมขนย้ายอีกให้รายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเสนอผ่านตามล าดับชั้นเพ่ือด าเนินการฟ้องขับไล่
และบังคับคดีตามกฎหมาย 

 ๑๐.๑๑ แจ้งผู้พักอาศัยที่จะเกษียณอายุราชการให้ทราบถึงวันก าหนดวันหมดสิทธิพักอาศัยไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอาคารบ้านพัก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๑๑.๑ ร่วมกับผู้ปกครองอาคารก าหนดระเบียบการปฏิบัติภายในอาคารบ้านพักที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้ 
 ๑๑.๒ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาอาคารบ้านพัก 
 ๑๑.๓ ช่วยเหลือผู้ปกครองอาคารตามท่ีผู้ปกครองอาคารมอบหมายตามความเหมาะสม 
ข้อ ๑๒ หน้าที่ของผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 
 ๑๒.๑ ยื่นค าร้องขอเข้าพักอาศัยตามแบบก าหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อคณะกรรมการพิจารณา

ค าร้องขอเข้าพักอาศัยและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 ๑๒.๒ ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ปกครองอาคารที่สั่งการโดยชอบด้วยระเบียบโดยเคร่งครัด 
 ๑๒.๓ ช าระเงินค่าบ ารุงสถานที่ และเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายหรือใช้จ่ายอ่ืนใดอันเป็น

ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชาอาคารสั่งการ 

 ๑๒.๔ ตรวจรับมอบห้องพักและทรัพย์สินของทางราชการในห้องพักร่วมกับผู้ปกครองอาคาร
ตามแบบก าหนดท้ายระเบียบนี้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบว่าได้รับสิทธิ หากไม่ด าเนินการ โดยไม่แจ้ง
เหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ๑๒.๕ จัดท าแผ่นป้ายแสดง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และต าแหน่ง ตามแบบก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
ติดไว้หน้าประตูห้องพักให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนระดับสายตา 

 ๑๒.๖ การปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงตัวอาคาร หรือบริเวณอาคาร จะกระท ามิได้หากมี
ความจ าเป็นและประสงค์จะด าเนินการให้เสนอแบบแปลนสิ่งที่จะปลูกสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงต่อผู้ปกครอง
อาคารโดยผ่านคณะกรรมการอาคารบ้านพัก เพ่ือให้ผู้ปกครองอาคารส่งเรื่องให้ งานส่งก าลังบ ารุง ฝ่าย
อ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ตรวจพิจารณาก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาอาคาร
พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงด าเนินการได้ โดยผู้ด าเนินการจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
และเม่ือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ตกเป็นทรัพย์สินของ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ทันท ี

 ๑๒.๗ แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร์ ส าหรับการแจ้งย้ายเข้า – ออก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองอาคารก่อนทุกครั้ง และให้
ด าเนินการทางทะเบียนราษฎร์ให้เรียบร้อย 

 ๑๒.๘ หากมีบุคคลภายนอกมาพักอาศัยเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง เจ้าบ้านต้องรายงานให้
ผู้ปกครองอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้มาอาศัยเป็นใคร มาจากที่ใด มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน
อย่างไรและจะพักอาศัยนานเท่าใด 

 ๑๒.๙ เมื่อได้รับมอบห้องพักแล้ว จะต้องย้ายครอบครัวเข้าพักอาศัยในห้องพักที่ได้รับอนุมัติ
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันรับมอบห้องพัก หากผู้ใดได้รับสิทธิไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้
รายงานเหตุขัดข้องต่อผู้ปกครองอาคารทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนดการขนย้ายเข้าพักอาศัย หาก
พ้นก าหนดแล้วไม่ขนย้ายครอบครัวเข้าพักอาศัยให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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 ๑๒.๑๐ ห้ามก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน และต้องดูแลอบรม ตักเตือนบุคคลใน
ครอบครัว มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน และต้องช่วยกันรักษาอาคารที่พักและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี ถ้าอาคารที่พักหรือส่วนประกอบช ารุดเล็กน้อยต้องช่วยซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม ถ้าช ารุดมาก
ต้องรายงานให้ผู้ปกครองอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ๑๒.๑๑ ต้องร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่พักรอบตัวอาคาร ไม่สะสมสิ่งที่เป็น
เชื้อเพลิง ไม่ท าราวตากผ้าบนอาคารบริเวณหน้าที่พักอาศัย วาง หรือแขวนสิ่งของหน้าห้องพักกีดขวางทางเดิน 
ต้องรักษาห้องน้ า ห้องส้วมท่อระบายน้ าให้สะอาด ต้องจัดให้มีถังเก็บเศษอาหาร และขยะมูลฝอยในห้องพัก 
และน าไปทิ้งในถังท่ีจัดสร้างไว้หรือรถของเทศบาลที่จัดมารับ หรือขุดหลุมฝังกลบให้เรียบร้อย 

 ๑๒.๑๒ ต้องรับผิดชอบดูแลมิให้บุคคลในครอบครัวลักลอบเล่นการพนัน จ าหน่าย มีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งยาเสพติด หรือประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย หากมีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้นใน
บริเวณห้องพักอาศัย ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยให้ตัดสิทธิการพักอาศัยทันที 

 ๑๒.๑๓ ห้ามน าห้องพักไปใช้ในกิจการอ่ืนใดนอกจากการพักอาศัยตามปกติเท่านั้น หากมีการ
ตรวจพบให้ตัดสิทธิการพักอาศัยทันที 

 ๑๒.๑๔ การใช้น้ าประปา ไฟฟ้า ให้ใช้เฉพาะเพ่ือการพักอาศัยในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามต่อให้
ผู้อื่นใช้นอกห้องพักของตนเองโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนให้ตัดสิทธิการพักอาศัยโดยทันที 

 ๑๒.๑๕ ผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในการช าระค่ากระแสไฟฟ้า และค่า
น้ าประปาตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๒.๑๖ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยจะต้องแจ้งผู้ปกครอง
อาคารและการไฟฟ้าทราบแล้วแต่กรณีเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพ 

 ๑๒.๑๗ ห้ามติดเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้าย โฆษณา หรือป้ายประกอบอาชีพใด ๆ ที่ประตู 
หน้าต่าง ระเบียง ผนัง หรือส่วนใดภายในห้องพักอาศัย หรือที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร เว้นแต่
ป้ายชื่อและต าแหน่ง 

 ๑๒.๑๘ ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของทางราชการจะต้องไม่ใช้ห้องพัก
ดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บหรือจ าหน่ายวัตถุเคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง และวัตถุมีพิษ อีกทั้งจะต้องไม่น าสิ่งของที่มี
น้ าหนักเกินกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร มาเก็บไว้ในอาคารห้องพักโดยเด็ดขาด 

 ๑๒.๑๙ การกระท าของบุคคลใด ๆ ที่มิใช่ผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยกระท า แต่เป็นการกระท าของ
บุคคลที่อยู่ในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในทางที่ไม่เหมาะสม ท าให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย 
อันเป็นการรบกวนหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของส่วนรวม ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยจะต้องร่วมรับผิดชอบใน
การกระท าดังกล่าวด้วย จะละเลยหรือปฏิเสธมิได้ 

 ๑๒.๒๐ ให้ระลึกอยู่เสมอว่าผนังก้ันห้อง พ้ืนห้อง เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ดังนั้น จะต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนเสียหายถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

 ๑๒.๒๑ ห้ามดัดแปลงต่อเติมประปาและสายไฟฟ้าที่ทางราชการจัดให้ไว้เดิมก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้ปกครองอาคาร 

 ๑๒.๒๒ ห้ามน าสัตว์เลี้ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้พักอาศัยอ่ืน
มาเลี้ยงบริเวณอาคารและห้องพัก 

 
 
 
 



๖ 
 

หมวดที่ ๓ 
การหมดสิทธิเข้าพักอาศัย 

ข้อ ๑๓ การหมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักของกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑๓.๑ เสียชีวิต 
 ๑๓.๒ เกษียณอายุราชการ 
 ๑๓.๓ ออกจากราชการเพราะลาออกจากราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
 ๑๓.๔ ย้ายออกจากหน่วย กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  
 ๑๓.๕ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ 
 ๑๓.๖ กรณีอ่ืนใดซึ่งผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้พักอาศัยต่อไปอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านพักของทางราชการ หรือผู้พักอาศัยโดยรวม 
 ๑๓.๗ พบว่าผู้พักอาศัยหรือคู่สมรส ได้สิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักของทางราชการเกิน

กว่าหนึ่งแห่งในจังหวัดเดียวกันถือว่าเป็นการรายงานเท็จให้ผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาตัดสิทธิการพักอาศัย 
และให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้นั้นพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยต่อไป 

ข้อ ๑๔ การขนย้าย การส่งคืน และการขอผ่อนผัน 
 ๑๔.๑ ต้องขนย้ายทรัพย์สิน ครอบครัว ออกจากห้องพักภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่หมดสิทธิ

การพักอาศัย 
 ๑๔.๒ ส ารวจสภาพห้องพักและทรัพย์สินของทางราชการประจ าห้องพักร่วมกับผู้ปกครอง

อาคาร โดยจัดท าบันทึกการส ารวจและส่งมอบห้องพัก และลงลายมือชื่อร่วมกัน จ านวน ๓ ฉบับ มีข้อความ
ตรงกัน มอบให้ผู้ส่งคืนห้องพัก จ านวน ๑ ฉบับ ผู้ปกครองอาคารเก็บรักษาไว้ ๑ ฉบับ อีกฉบับให้ผู้ปกครอง
อาคารส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาคารบ้านพักเก็บรวบรวมไว้กับค าร้องการเข้าพักอาศัย บันทึกการส ารวจ
และส่งมอบห้องพักให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

 ๑๔.๓ แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านและส่งมอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่ผู้ปกครอง
อาคาร 

 ๑๔.๔ การขอผ่อนผันการพักอาศัยในอาคารบ้านพัก กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๓ มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ระหว่างปีการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ หากยังมี
ความจ าเป็นและหาที่พักอาศัยใหม่ได้ไม่ทัน อาจยื่นค าร้องขอผ่อนผันการพักอาศัยระหว่างปีการศึกษาบุตรได้ 
โดยยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานการศึกษาของบุตรต่อผู้ปกครองอาคาร เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณา
อนุมัติให้ผ่อนผันการพักอาศัยไปจนสิ้นปีการศึกษานั้น 

 ๑๔.๕ กรณีผู้มีสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพัก กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ หากคู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งพักอาศัยอยู่ด้วยประสงค์ขอ
ผ่อนผันการพักอาศัย ให้ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้าราชการผู้
นั้นเสียชีวิต การขอผ่อนผันในกรณีดังกล่าวให้ผ่อนผันได้ไม่เกิน ๒ ปี หากผู้ได้รับการผ่อนผันท าการสมรส
ระหว่างได้รับอนุมัติผ่อนผัน ก็ให้ถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันและจะต้องย้ายออกจากอาคารบ้านพักอาศัย
โดยทันท ี
 
 



๗ 
 

หมวดที่ ๔ 
การด าเนินการเกี่ยวกับเงินค่าบ ารุงรักษาสถานที่และเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 

ข้อ ๑๕ การจัดเก็บและการน าส่ง 
 ๑๕.๑ เงินค่าบ ารุงสถานที่  ให้เป็นหน้าที่ของงานธุรการก าลังพลและสวัสดิการ ฝ่าย

อ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นผู้จัดเก็บและน าส่งงานการเงิน ฝ่ายอ านวยการ 
กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ หักเงินจากเงินเดือนหรือเงินรายได้อ่ืน 

 ๑๕.๒ เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้เป็นหน้าที่ของงานธุรการก าลังพลและสวัสดิการ 
ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นผู้จัดเก็บและน าส่งงานการเงิน ฝ่าย
อ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ หักเงินจากเงินเดือนหรือเงินรายได้อ่ืน 

ข้อ ๑๖ การเก็บรักษาและการเบิกจ่าย 
 ๑๖.๑ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 ๑๖.๒ ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๗ อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงรักษาสถานที่และเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ให้

คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอเข้าพักอาศัย เป็นผู้พิจารณาเสนอ อัตราไม่เกินส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ก าหนด 

ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าบ ารุงรักษาสถานที่ 
 ๑๘.๑ จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริการจัดเก็บขยะประจ าแต่ละเดือน 
 ๑๘.๒ จ่ายเพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารบ้านพัก อันมิได้เกิดจากการละเมิดให้

อยู่ในสภาพเรียบร้อย มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อการพักอาศัย 
 ๑๘.๓ จ่ายเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องสาธารณูปโภค ประจ าอาคารบ้านพักให้

อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๘.๔ จ่ายเพ่ือเป็นค่ารักษาความสะอาดอาคารบ้านพัก และบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อย สะอาด ถูกสุขอนามัย 
 ๑๘.๕ จ่ายเพื่อการสุขาภิบาล หรือเพ่ือการรักษาสุขภาพอนามัยแก่ผู้พักอาศัยโดยรวม 
 ๑๘.๖ จ่ายเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารบ้านพักให้อยู่ในสภาพดี เหมาะต่อการ

อาศัย 
 ๑๘.๗ จ่ายเพ่ือการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการรักษาความสะอาด หรือปรับปรุงอาคาร

บ้านพักโดยรวมและบริเวณโดยรอบ 

ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่    กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๘  
   

พลต ารวจตรี 
           (   อ านวย  พวกสนทิ   )                                             

ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
 

 


