
 
ระเบียบสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

พ.ศ. 2564 

_____________________ 

 เพื่อให้การบริหารงานสวัสดิการบ้านพักและการพักอาศัยในอาคารบ้านพักสถานีตำรวจนครบาลบางยี่

เรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้รับผิดชอบดูแลที่ชัดเจนมีการดูแลบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อ

ขา้ราชการตํารวจนครบาลบางยี่เรือ 

 อาศัยอํานาจตามความในประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่๓๑ เรื่องการรักษา ความ

สะอาดสถานที่ราชการและการเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ข้อ ๑๓ .๗ ซ่ึงออกตาม

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัยในอาคาร

บ้านพักสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงวางระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับ บ้านพักอาศัยใน

อาคารบ้านพักสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือไวด้ังต่อไปนี้ 

 ขอ้ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

พ.ศ.๒564 ” 

 ขอ้ ๒ ให้ใช้ระเบียบนีน้ับแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

หมวดท่ี ๑ 

คํานิยามศัพท์ 

 ขอ้ ๓ ในระเบียบนี้ 

  “อาคารบ้านพักสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ” หมายถึงบ้านหรือตึกแถวหรือเรือนแถวที่

สํานักงานตํารวจแห่งชาติปลูกสร้างขึ้นหรือมีผู้อื่นมอบให้เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของทางข้าราชการตํารวจหรือ

ลูกจ้างประจําหรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นสังกัดหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือถึงบริเวณโดยรอบอันมี

ขอบเขตที่ซ่ึงเป็นที่พักอาศัยนั้นด้วยซ่ึงเป็นอาคารอิสระที่ข้ึนการบังคับบัญชากับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

  “ผู้บังคับบัญชาอาคาร” หมายถึง ผู้ซ่ึงมอํีานาจพิจารณาสั่งการใดๆที่เกี่ยวข้องด้วยระเบียบนีค้อืผู้

กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

  “ผู้ปกครองอาคาร” หมายถงึ รองผู้กํากับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ทําหน้าทีดู่แล

รับผิดชอบอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

                                                                                                                             “ผู้พักอาศยั



                              (2) 

  “ผู้พักอาศัย” หมายถึง ข้าราชการตํารวจรวมถึงลูกจ้างประจําหรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่รับ

ราชการอยู่ในสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ซ่ึงได้รับสิทธิจากผู้บังคับบัญชาอาคารให้เข้าพักอาศัยในอาคาร

บ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ และให้หมายความรวมถึงครอบครัวและบริวารของผู้ที่ได้รับสิทธิ 

เขา้พักอาศัยด้วย 

  “ผู้พักอาศัยร่วม” หมายถึง ข้าราชการตํารวจลูกจ้างประจําหรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่ยังรับ

ราชการประจําอยู่ในสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาอาคารให้เขา้พักอาศัย

ในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ร่วมกับผู้ได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยเดิม 

  “ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรสบุตรรวมถึงบิดามารดาของผู้ได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยและของ 

คู่สมรสด้วย 

  “โสด” หมายถึง ข้าราชการตํารวจที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้  

หมายความรวมถึงผู้ที่จดทะเบียนหย่าโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วและยังไม่มีบุตร 

  “บริวาร” หมายถึง ผู้ซ่ึงมคีวามเกี่ยวพันทางเครือญาติกับผู้ได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยหรือ 

คนรับใช้ 

  “คณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอเข้าพักอาศัย” หมายถึงข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ที่

ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาอาคารให้เป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคําร้องขอเข้าพักอาศัยใน อาคาร 

บ้านพัก สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือและเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับการพักอาศัยในอาคารบ้านพักสถานีตำรวจนคร

บาลบางยี่เรือตามที่ผู้บังคับบัญชาอาคารมอบหมาย 

  “คณะกรรมการอาคารบ้านพัก” หมายถึงขา้ราชการตํารวจหรือลูกจ้างประจําที่ได้รับสิทธเิขา้พัก

อาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ซ่ึงได้รับเลือกจากผู้ได้รับสิทธิ์เขา้พักอาศัยในอาคาร

บ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ แห่งเดียวกันจํานวนตามที่เห็นสมควรและได้รับการแต่งตั้งจาก

ผู้บังคับบัญชาอาคารเพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้ปกครองอาคารรวมทั้งรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ร่วมกับผู้ปกครอง

อาคาร 

  “เงินค่าบํารุงรักษาสถานที่” หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับสิทธใิห้พักอาศัยในอาคารบ้านพัก

อิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  ตามที่ผู้บังคับบัญชาอาคารกําหนดเพื่อนําไปใช้ในการซ่อมแซมและ

บํารุงรักษาสถานที่เครื่องสาธารณูปโภคตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจ

นครบาลบางยี่เรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

 

 

 

           /เงินค่าประกัน…. 



                        (3)    

 

  “เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย” หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากผู้ได้รับสิทธิให้พักอาศัยในอาคาร

บ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เม่ือแรกได้สิทธิ์ในจํานวนตามที่ผู้บังคับบัญชาอาคารกําหนด เพื่อใช้

สําหรับซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการภายในห้องพักที่ชํารุดเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทําละเมิด รวมทั้งค่า

ไฟฟ้าค่าน้ำประปาที่ค้างชําระเม่ือส่งคืนห้องพักหากมีเหลือหรือมิได้ใช้ให้ส่งคืนให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยเม่ือ

ส่งคนืห้องพักตามระเบียบ 

  “การพักอาศัยประจํา” หมายถึงการเขา้อยู่อาศัยของผู้ได้รับสิทธพิักอาศัยเป็นการประจําและเป็น

ปกติวิสัย 

หมวดท่ี ๒ 

คุณสมบัตผิู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยและการขอสิทธิเข้าพักอาศัย 

 ขอ้ ๔ ผู้ได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยหรือได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยร่วมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑ ดํารงตําแหน่งในสังกัดหน่วยงานของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

  ๔.๒ ไม่เคยถูกตัดสิทธิการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และไม่เคย 

ถูกลงโทษทางวนิัยในเรื่องเกี่ยวกับการเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักสํานักงานตํารวจแห่งชาติสูงกว่าภาคทัณฑ์ 

  ๔.๓ ไม่มีบ้านพักเป็นของตนเองหรือของคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานครและไม่อยู่ระหว่างการได้

สิทธพิักอาศัยในอาคารบ้านพักของทางราชการอื่นใดผู้ที่จะขอยกเวน้คุณสมบัติตามขอ้นีใ้ห้ช้ีแจงเหตุผลและความ

จําเป็นพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลําดับช้ันเพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอ

ผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาอนุมัติเป็นกรณีพเิศษเฉพาะรายต่อไป 

  ๔.๔ เม่ือได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือแล้วผู้

ได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยและคู่สมรสหรอืผู้ได้รบัสิทธเิขา้พักอาศัยร่วมจะต้องไม่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก

สํานักงานตํารวจแห่งชาติอ่ืนใดอีก 

 ขอ้ ๕ การขอสิทธเิขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือให้ผู้มีความประสงค์

ขอสิทธเิขา้พักอาศัยดําเนินการดังนี้ 

  ๕.๑ ยื่นคําร้องต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

   ๕.๑.๑ บันทึกคําให้การของผู้ยื่นคําร้องซ่ึงสอบสวนและบันทึกโดยข้าราชการตํารวจช้ัน

สัญญาบัตรตําแหน่งเหนือตนขึ้นไปโดยให้ปรากฏรายละเอียดและถ้อยคําเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดวันครบ

เกษียณอายุราชการการได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครั้งสุดท้าย (ระบุรายละเอียดของคําสั่ง) สถานภาพ

การสมรสและรายละเอียดของคู่สมรส (ถ้ามี) อาชีพของคู่สมรสรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร (ถ้ามี) สถานที่พัก

ปัจจุบันเป็นของใครและเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคําร้องอย่างไรเคยถูกพจิารณาทัณฑ์ทางวนิัยเกี่ยวกับการเขา้พักอาศัย

ในอาคารบ้านพักสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือไม่อย่างไรรวมทั้งเหตุผลและความจําเป็นในการขอเขา้พักอาศัยใน

อาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีความเดือดร้อนและจําเป็น

จริงพร้อมแสดงหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

/๕.๑.๒ สําเนาคําสัง่ 



(4) 

   ๕.๑.๒ สําเนาคําสั่งแต่งตั้งครั้งสุดท้าย 

   ๕.๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 

   ๕.๑.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคําร้องและของคู่สมรส (ถ้ามี) 

   ๕.๑.๕ สําเนาทะเบียนสมรสหรือสําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

  ๕.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาคําร้องและมีความเห็นประกอบว่าผู้ยื่นคําร้องมีความ

จําเป็นจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใดแล้วส่งเรื่องให้ฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เพื่อตรวจสอบ

รวบรวมแล้วนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาคําร้องขอเขา้พักอาศัยพิจารณาและมีความเห็น เสนอผู้บังคับบัญชา

อาคารพจิารณาอนุมัติ 

 ขอ้๖การขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือที่เป็นกรณีเร่งด่วน 

(กรณีมีห้องพักว่าง) ให้เสนอผ่านฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เพื่อตรวจสอบแล้วนําเสนอ

ผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาอนุมัติโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอเข้าพัก

อาศัยดังนี้ 

  ๖.๑ บ้านพักของผู้ยื่นขอสิทธิคู่สมรสหรือบิดามารดาซ่ึงผู้ยื่นขอสิทธิพักอาศัยอยู่เป็นประจําและ

เป็นปกติวิสัยถูกเพลิงไหม้ถูกภัยธรรมชาติถูกฟ้องขับไล่โดยคําพิพากษาของศาลถูกเวนคืนหรือเม่ือถูกเรียกตัว

กลับเข้ารับราชการในกรณีที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อน 

  ๖.๒ ผู้ยื่นขอสิทธไิด้รับแต่งตั้งมาดํารงตําแหน่งในสังกัดหน่วยงานของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่

เรือโดยเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

 ขอ้ ๗ การขอสิทธิเข้าพักอาศัยร่วมในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ให้ผู้ที่มีความ

ประสงค์ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานตามข้อ ๕.๑ โดยอนุโลมต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและให้ผู้บังคับบัญชาต้น

สังกัดสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีความเดือดร้อนจําเป็นแล้วเสนอผ่านฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่

เรือ เพื่อตรวจสอบและมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาอนุมัติโดยมีเงื่อนไขว่าเม่ือเจ้าของสิทธหิมด

สิทธิการเข้าพักอาศัยหรือส่งคืนบ้านพักด้วยเหตุใดๆผู้พักอาศัยร่วมจะต้องหมดสิทธิการพักอาศัยร่วมด้วยและ

การพักอาศัยร่วมจะต้องเขา้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

  ๗.๑ ต้องได้รับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสิทธิ 

  ๗.๒ ผู้เข้าพักอาศัยร่วมและเจ้าของสิทธติ้องเป็นโสดและเพศเดียวกัน 

 ขอ้๘การขอเปลี่ยนแปลงสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ให้ผู้ที่มี

ความประสงค์ยื่นคําร้องพร้อมเอกสารหลักฐานตามขอ้ ๕.๑ โดยอนุโลมต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลําดับช้ัน

เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงถึงกรณีความเดือดร้อนจําเป็นแล้วเสนอตามลําดับเช่นเดียวกับการขอสิทธพิักอาศัย 

  การขอเปลี่ยนแปลงสิทธพิักอาศัยม ี๒ กรณีคอื 

  ๘.๑ การเปลี่ยนแปลงสิทธพิักอาศัยให้ตรงตามสถานภาพผู้ยื่นคําร้องต้องเป็นผู้ได้รับการเปลี่ยน

สถานภาพจากข้าราชการตํารวจช้ันประทวนเป็นข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรหรือมีครอบครัวและบุตรตรง

ตามประเภทห้องพัก 

  ๘.๒ การเปลี่ยนแปลงสิทธิพักอาศัยอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ จากแห่ง

หนึ่งไปยังอีกแห่งอีกหนึ่งโดยมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง 
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 ขอ้๙การสับเปลี่ยนสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ให้ผู้ที่มี ความ

ประสงค์ยื่นคําร้องพร้อมเอกสารหลักฐานการพักอาศัยต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลําดับช้ัน เพื่อสอบสวน

ข้อเท็จจริงกรณีมีความเดือดร้อนจําเป็นโดยให้มีบันทึกคําให้การของผู้ที่ยินยอมสับเปลี่ยนสิทธิประกอบการ

พจิารณาด้วยแล้วเสนอผ่านฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เพื่อตรวจสอบและมีความเห็นเสนอ

ผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาอนุมัติ 

  การสับเปลี่ยนสิทธิพักอาศัยมีหลักเกณฑ์ดังนี้๙.๑ มีความสมัครใจยินยอมสับเปลี่ยนสิทธิพัก

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

  ๙.๒ มีสิทธิพักอาศัยในห้องพักประเภทเดยีวกันหรือสามารถพักอาศัยได้ตรงตามสิทธทิี่สบัเปลีย่น

กัน 

  ๙.๓ ไม่อยู่ระหว่างขอรับการแต่งตั้งออกนอกสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ หรือการขอ

ลาออกจากราชการหรือจะครบเกษียณอายุราชการในปีนั้นๆ 

 ขอ้ ๑๐ การขอสืบสิทธพิักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ให้ผู้ขอสืบสิทธยิื่น

คําร้องพร้อมหลักฐานการพักอาศัยผ่านฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เพื่อตรวจสอบและมี

ความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาอนุมัติ 

  การขอสืบสิทธพิักอาศัยมหีลักเกณฑ์ดังนี้ 

  ๑๐.๑ เจ้าของสิทธิเดิมจะต้องหมดสิทธิเข้าพักอาศัยและการหมดสิทธินั้นต้องไม่เป็นเพราะถูก 

ตัดสิทธพิักอาศัย 

  ๑๐.๒ ผู้ขอสืบสิทธติ้องเป็นบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของเจ้าของสิทธเิดิม 

  ๑๐.๓ ผู้ขอสืบสิทธิต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะขอเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพัก 

อิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ตามที่กําหนดไวใ้นระเบียบนี้ 

  ๑๐.๔ ผู้ขอสืบสิทธติ้องเขา้พักอาศัยร่วมกับเจ้าของสิทธเิดิมอยู่ก่อนแล้ว  

  ๑๐.๕ ขอสืบสิทธไิด้ไม่เกินสิทธขิองผู้ขอสืบสิทธิ 

หมวดท่ี ๓ 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

 ขอ้ ๑๑ ผู้ปกครองอาคาร 

  ให้รองผู้กํากับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เป็นผู้ปกครองอาคารบ้านพักอิสระสถานี

ตำรวจนครบาลบางยี่เรือ โดยมีสารวัตรฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ (กํากับดูแลงานธุรการ

และกําลังพล) และรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือที่พักอาศัยในอาคารเป็นผู้ช่วยผู้ปกครองอาคาร 

 ขอ้ ๑๒ คณะกรรมการพจิารณาคําร้องขอเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบาง

ยี่เรือ ตามระเบียบนีป้ระกอบด้วย 

   ๑๒.๑ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ   เป็นประธาน 

  ๑๒.๒ รองผู้กำกับการทุกหน่วยงานในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือหรือผู้แทนเป็น

กรรมการ 
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  ๑๒.๓ สารวัตรฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ๑๒.๔ รองสารวัตรที่พักอาศัยในอาคาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมวดท่ี ๔ 

อํานาจและหนา้ที่ 

 ขอ้ ๑๓ ผู้บังคับบัญชาอาคารมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

  ๑๓.๑ แต่งตั้งผู้ปกครองอาคาร 

  ๑๓.๒ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่และเงินค่า 

ประกันทรัพย์สินเสียหาย (ผนวก ค) 

  ๑๓.๓ พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการตํารวจลูกจ้างประจําหรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นหรือบริวารเข้า

พักอาศัย และพจิารณาตัดสิทธกิารพักอาศัยในกรณีที่ผู้พักอาศัยหรือผู้พักอาศัยร่วมฝ่าฝืนระเบียบนี้ 

  ๑๓.๔ พิจารณาระงับการจ่ายน้ำประปาและกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ผู้พักอาศัยหรือผู้พักอาศัย 

ร่วมหมดสิทธกิารพักอาศัยแล้วไม่ส่งคนืห้องพักภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใ้นระเบียบนี้ 

  ๑๓.๕ กําหนดประเภทห้องพักคุณสมบัติและจํานวนผู้พักอาศัยหรือผู้พักอาศัยร่วมตาม 

ความเหมาะสม (ผนวก ค) 

  ๑๓.๖ มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการตามระเบียบนี้ 

  ๑๓.๗ กําหนดระเบียบปฏิบัติภายในอาคารบ้านพักที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้

ต้องไม่ขัดหรือแยง้กับระเบียบนี ้ขอ้ด๔ผู้ปกครองอาคารมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

  ๑๔.๑ จัดทําบัญชีทรัพย์สินของทางราชการที่เป็นเครื่องใช้ประจําอาคารตลอดจนดูแลรักษา ให้

อยู่ในสภาพใช้การได้เสมอ 

  ๑๔.๒ ตรวจตราสอดส่องดูแลตัวอาคารและความสะอาดบริเวณอาคารหากพบว่ามี การชํารุด

บกพร่องให้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม แล้วรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาอาคารทราบเม่ือมีห้องพักใดว่างลงต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาอาคารทราบ โดยด่วนเม่ือ

ผู้บังคับบญัชาอาคารอนุญาตให้ข้าราชการตํารวจหรือลูกจ้างประจําหรือที่เรียกช่ืออย่างอื่นผู้ใด เขา้พักอาศัยต้อง

รีบแจ้งให้เจ้าตัวทราบทันที 

  ๑๔.๓ เป็นผู้ให้ความยนิยอมในการแจ้งยา้ยเขา้-ออกในสําเนาทะเบียนบ้านของอาคาร บ้านพักที่

รับผิดชอบ 

  ๑๔.๔ ช้ีแจงระเบียบปฏิบัติให้ผู้พักอาศัยและสมาชิกในครอบครัวทราบดูแลความสงบ เรียบร้อย

ตลอดจนสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้พักอาศัยในอาคารบ้านพักหากพบว่าผู้พักอาศัยกระทํา การฝ่าฝืน

ระเบียบให้ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องหากยังฝ่าฝืนให้แจ้งผู้บังคับบัญชาของ ผู้พักอาศัยทราบ

เพื่อพจิารณาทัณฑ์ทางวนิัยและรายงานผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาสั่งตัดสิทธ ิการพักอาศัยต่อไป 

  ๑๔.๕ เป็นผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ในการทําสัญญากับผู้พักอาศัย 

  ๑๔.๖ เสนอแนะสภาพปัญหาข้อขัดข้องต่างๆให้คณะกรรมการบริหารอาคารบ้านพักได้รับทราบ

เพื่อพจิารณาอนุมัติให้ทําการปรับปรุงพัฒนาอาคารบ้านพัก 
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  ๑๔.๗ จัดทําทะเบียนคุมการจัดเกบ็เอกสารและขอ้มูลผู้พักอาศัยในอาคารบ้านพัก ขอ้มูลห้องพัก

ว่างขอ้มูลวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในอาคารบ้านพักบัญชีรับ-จ่ายเกี่ยวกับการเงินและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็น

ปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้และสามารถส่งมอบให้ผู้ปกครองอาคารที่รับหน้าที่ต่อไปได้ 

  ๑๔.๔ บํารุงรักษาอาคารบ้านพักที่ว่างให้มีสภาพที่ม่ันคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา มีความพร้อมที่

จะจัดสรรให้กับผู้ที่ยื่นคําร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยได้ในทันทีหากเห็นว่าอาคารบ้านพักดังกล่าวไม่ม่ันคงแข็งแรงดี

พอที่จะจัดสรรได้ให้รีบแจ้งสํานักงานส่งกําลังบํารุงเข้ามาประมาณราคาในการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดแล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาอาคารทราบ 

  ๑๔.๔ มีหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่จะเกษียณอายุราชการให้ทราบถึงกําหนดวันหมดสิทธพิัก อาศัย

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

 ขอ้ ๑๕ คณะกรรมการพจิารณาคําร้องขอเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบาง

ยี่เรือ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

  ๑๕.๑ พจิารณาคําร้องของผู้ขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่

เรือ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไวใ้นระเบียบนีแ้ล้วเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาอนุมัติ  

  ๑๕.๒ พจิารณาเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาขอ้ขัดข้องที่เกีย่วข้องกบัการพักอาศัยในอาคารบ้านพัก

อิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และดําเนินการในเรื่องอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา

อาคารมอบหมาย 

 ขอ้ ๑๖ คณะกรรมการอาคารบ้านพักมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

  ๑๖.๑ ร่วมกับผู้ปกครองอาคารกําหนดระเบียบปฏิบัติภายในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจ

นครบาลบางยี่เรือ ที่ไม่ขัดหรือแยง้กับระเบียบนี้ 

  ๑๖.๒ ร่วมกับผู้ปกครองอาคารกําหนดอัตราค่าบํารุงรักษาสถานที่ 

  ๑๖.๓ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาอาคารบ้านพัก 

  ๑๖.๔ เห็นชอบในการนําเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ไปใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาสถานที่เครื่อง

สาธารณูปโภคตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดอาคารบ้านพัก 

  ๑๖.๕ ตรวจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้พักอาศัย

และสมาชิกในครอบครัวในอาคารบ้านพักที่รับผิดชอบหากพบว่าผู้พักอาศัยใดกระทําการฝ่าฝืนระเบียบให้ว่า

กล่าวตักเตือนเพื่อแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 ขอ้ ๑๗ หน้าที่ของผู้ได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยมดีังนี้ 

  ๑๗.๑ ทําสัญญาการพักอาศัยตามแบบที่กําหนดไวใ้นผนวก ก. แนบท้ายระเบียบนี้และให้ปฏิบัติ

ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด 

  ๑๗.๒ ชําระเงินค่าบํารุงสถานที่และเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด อันเป็น

ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าพักอาศัยตามที่ผู้บังคับบัญชาอาคารสั่งการ โดยมีบันทึกยินยอมให้ เจ้าหน้าที่

การเงินของหน่วยงานเป็นผู้หักเงินจากเงินเดือนหรือเงินรายได้อ่ืนใด 

  ๑๗.๓ ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ปกครองอาคารที่สั่งการโดยชอบด้วยระเบียบโดยเคร่งครัด 

  ๑๗.๔ ตรวจรับมอบห้องพักและทรัพย์สินของทางราชการในห้องพักร่วมกับผู้ปกครองอาคาร 
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หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปกครองอาคารมอบหมายแล้วบันทึกการรับมอบไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้จะต้องติดต่อรับมอบ

บ้านพักจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับทราบว่าได้รับสิทธิหากไม่ดําเนินการโดยไม่แจ้ง

เหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

  ๑๗.๕ เม่ือรับมอบห้องพักตามขอ้ ๑๗.๔ แล้วจะต้องขนย้ายครอบครัวเข้าพักอาศัยในห้องพักที่

ได้รับอนุมัติภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรับมอบห้องพักหากผู้ได้รับสิทธไิม่สามารถเขา้พักอาศัยได้ด้วยเหตุใดก็ตามให้

รายงานเหตุขัดขอ้งต่อผู้ปกครองอาคารทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันครบกําหนดการขนยา้ยเขา้พักอาศัยหากพ้น

กําหนดแล้วไม่ขนย้ายครอบครัวเขา้พักอาศัยให้ถือว่าสละสิทธิ 

  ๑๗.๖ จัดทําแผ่นป้ายแสดงยศช่ือช่ือสกุลตําแหน่งและสังกัดตามแบบที่กําหนดไว้ในผนวก ข . 

แนบท้ายระเบียบนีต้ิดไวห้น้าประตูอาคารบ้านพักให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนในระดับสายตา 

  ๑๗.๗ แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การ

ทะเบียนราษฏร์และการแจ้งยา้ยเข้า-ออกต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองอาคารก่อนทุกครั้งเม่ือดําเนินการตาม

ทะเบียนราษฎร์เรียบร้อยแล้วให้ส่งมอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านกับผู้ปกครองอาคารเป็นผู้เก็บรักษา 

  ๑๗.๘หากมีบุคคลภายนอกมาพักอาศัยเกินกว่า ๒๔ ช่ัวโมงเจ้าบ้านหรือผู้แทนต้องรายงานให้

ผู้ปกครองอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านกรรมการอาคารบ้านพักที่รบัผิดชอบว่าผู้มาอาศัยเป็นใครมา

จากที่ใดมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันอย่างไรและจะพักอาศัยนานเท่าใด 

  ๑๗.๙ต้องร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณอาคารบ้านพักและรอบตัวอาคารไม่สะสมสิ่งที่เป็น

เช้ือเพลิงวางหรือแขวนสิ่งของหน้าห้องพักกีดขวางทางเดินต้องรักษาห้องน้ำหรือห้องส้วมท่อระบายน้ำให้สะอาด 

ต้องจัดให้มีถังเก็บเศษอาหารและขยะมูลฝอยในห้องพักและนําไปทิง้ในถังที่จัดสร้างไวห้รือรถเก็บขยะที่ จะมารับ 

  ๑๗.๑๐ ต้องรับผิดชอบดูแลมิให้บุคคลในครอบครัว, ผู้พักอาศัยร่วมและบริวารลักลอบเล่นการ

พนันจําหน่ายมีไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติดหรือประพฤติผิดกฎหมายอื่นใดหากมีการกระทําความผิด

อาญาขึ้นในบริเวณห้องพักอาศัยให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับสิทธพิักอาศัยให้ตัดสิทธกิารพักอาศัยทันที 

  ๑๗.๑๑ การใช้น้ำประปาไฟฟ้าให้ใช้เฉพาะเพื่อการพักอาศัยในครัวเรือนเท่านั้นห้ามต่อให้ผู้อ่ืนใช้

นอกบ้านพักของตนเองโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนให้ตัดสิทธกิารพักอาศัยโดยทันที 

  ๑๗ .๑๒ ผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการในการชําระค่ากระแสไฟฟ้า และค่า

นำ้ประปาตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑๗.๑๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยต้องแจ้งผู้ปกครองอาคาร

เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 

  ๑๗ .๑๔ จะต้องส่งคืนอาคารบ้านพักเม่ือมีบ้านพัก เป็นของตนเองหรือคู่สมรสในเขต 

กรุงเทพมหานคร หากมีเหตุผลความจําเป็นให้ยื่นคําร้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

อาคารพจิารณาอนุมัติเป็นรายๆไป 

  ๑๗.๑๕ ผู้ได้รับสิทธิเขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักจะต้องไม่ใช้บ้านพักดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บ

หรือจําหน่ายวัตถุเคมีภัณฑ์เช้ือเพลิงและวัตถุมีพิษอีกทั้งจะต้องไม่นําสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่า ๒๐๐ กิโลกรัมต่อ

ตารางเมตรมาเก็บไวใ้นอาคารบ้านพักโดยเด็ดขาด 

  ๑๗.๑๖ การกระทําของบุคคลใดๆที่มิใช่ผู้ได้รับสิทธพิักอาศัยกระทําแต่เป็นการกระทําของ  
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บุคคลที่อยู่ในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยในทางที่ไม่เหมาะสม ทําให้ทรัพย์สนิของทางราชการเสียหาย

อันเป็นการรบกวนหรือขัดต่อศลีธรรมอันดีงามของส่วนรวมผู้ได้รับสิทธเิขา้พักอาศัยจะต้องร่วมรับผิดชอบในการ

กระทําดังกล่าวด้วยจะละเลยหรือปฏิเสธมไิด ้

  ๑๗.๑๗ ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าผนังกั้นห้องพื้นห้องเป็นกรรมสิทธิ์ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ดังนั้นจะต้องไม่กระทําการใดๆให้เป็นการกระทบกระเทอืนหรือเสียหายถึงอกีฝ่ายหนึ่งได้ 

  ๑๗.๑๘ การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์วทิยุจานดาวเทียมหรือเครื่องมือรับสัญญาณการสื่อสาร

ใดที่ตัวอาคารจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองอาคารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

  ๑๗.๑๙ การปลูกสร้างต่อเติมดัดแปลงตัวบ้านพักหรือบริเวณอาคารจะกระทํามิได้หากมีความ

จําเป็นและประสงค์จะดําเนินการให้เสนอแบบแปลนสิ่งที่จะปลูกสร้างต่อเติมดัดแปลงต่อผู้ปกครองอาคารและให้

ผู้ปกครองอาคารเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาอนุมัติเม่ือได้รับอนุมัติแล้วจึงดําเนินการได้ค่าใช้จ่ายให้ตก

เป็นภาระของผู้ดําเนินการทั้งสิน้และเม่ือดําเนินการเสร็จสิน้แล้วให้ตกเป็นทรัพย์สินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

โดยทันที 

  ๑๗.๒๐ ห้ามก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้พักอาศัยอื่นและต้องดูแลอบรมตักเตือน

บุคคลในครอบครัว, ผู้พักอาศัยร่วมและบริวารมิให้ก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้พักอาศัยอ่ืนต้องช่วยกันรักษา

อาคารบ้านพักและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีถ้าอาคารบ้านพักหรือส่วนประกอบชํารุดเล็กน้อยต้อง

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมถ้าชํารุดมากต้องรายงานใหผู้้ปกครองอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพจิารณา

ดาํเนินการต่อไป 

  ๑๗.๒๑ ห้ามนําห้องพักไปใช้ในกิจการอื่นใดนอกจากการพักอาศัยตามปกติเท่านั้นหากมีการ

ตรวจพบให้ตัดสิทธกิารพักอาศัยโดยทันที 

  ๑๗.๒๒ ห้ามติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ป้ายโฆษณาหรือป้ายประกอบอาชีพใดๆที่ประตูหน้าต่าง

ระเบียงผนังหรือส่วนใดภายนอกบ้านพักอาศัยหรือสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคารเว้นแต่ป้ายช่ือและ

ตําแหน่ง 

  ๑๗.๒๓ ห้ามดัดแปลงต่อเติมท่อประปาและสายไฟฟ้าที่ทางราชการจัดให้ไว้เดิมก่อนได้รับ

อนุญาตจากผู้ปกครองอาคาร 

  ๑๗. ๒๔ ห้ามนําสัตว์เลีย้งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้พัก

อาศัยอื่นมาเลีย้งในบริเวณอาคารบ้านพัก 

 ขอ้ ๑๘ หากพบว่าผู้พักอาศัยหรือคู่สมรสใช้สิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักสํานักงานตํารวจแห่งชาติเกิน

กว่าหนึ่งแห่งในเขตกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นการรายงานเท็จให้ผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาตัดสิทธิ การพัก

อาศัยและให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้นั้นพจิารณาทัณฑ์ทางวนิัยต่อไป 

 ขอ้ ๑๙ การดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนระเบียบการพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบาง

ยี่เรือ ยกเวน้ตามขอ้ ๑๔.๑๐ขอ้ ๑๘.๑๑ ขอ้ ๑๘.๒๑ และขอ้ ๑๙ ให้ผู้ปกครองอาคารดําเนินการตามลําดับ 

ดังนี้ 

  ๑๑๔.๑ แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปิดประกาศแจ้งเตือนไวห้น้าห้องพัก 

  ๑๙.๒ หากแจ้งเตือนตามขอ้ ๑๙.๑ แล้วไม่เช่ือฟังหรือไม่ปฏิบัติตามให้รายงานเป็นลายลักษณ์ 
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อักษรถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้นั้นเพื่อให้ว่ากล่าวตักเตือนและแก้ไข 

  ๑๙.๓ หากแจ้งเตือนตามข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๒ แล้วยังไม่เช่ือฟังหรือไม่ปฏิบัติตามให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาตัดสิทธกิารพักอาศัยและสั่งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพจิารณาทัณฑ์ทางวนิัยตาม

อํานาจหน้าที่ต่อไป 

หมวดท่ี ๕ 

การหมดสิทธิพักอาศัยการส่งคืนห้องพักและการขอผ่อนผันสิทธิพกัอาศัย 

 ขอ้ ๒๐ การหมดสิทธพิักอาศัยมดีังต่อไปนี้ 

  ๒๐.๑ ไม่เขา้พักอาศัยประจํา 

  ๒๐.๒ เสียชีวิตหรือสาบสูญตามคําสั่งศาล 

  ๒๐.๓ ออกจากราชการเพราะลาออกจากราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งให้ออก

จากราชการไวก้่อนหรือถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 

  ๒๐.๔ ยา้ยออกจากหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ๒๐.๕ มีบ้านพักเป็นของตนเอง

หรือคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร ๒๐.๖ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ ๑๗ 

  ๒๐.๗ กรณีอื่นใดซ่ึงผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้พักอาศัยต่อไปอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านพักของทางราชการหรือผู้พักอาศัยโดยรวม 

 ขอ้ ๒๑ การส่งคนืห้องพักต้องดําเนินการดังนี้ 

  ๒๑.๑ ต้องขนย้ายทรัพย์สินครอบครัวและบริวารออกจากห้องพักภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่หมด

สิทธกิารพักอาศัยโดยให้แจ้งกาํหนดวันที่จะส่งคนืห้องพักให้ฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ 

  ๒๑.๒ สํารวจสภาพห้องพักและทรัพย์สินของทางราชการประจําห้องพักร่วมกับผู้ปกครอง 

อาคารหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปกครองอาคารมอบหมายโดยจัดทําบันทึกการสํารวจและส่งมอบห้องพักและลงช่ือ

ร่วมกันจํานวน ๒ ฉบับมีข้อความตรงกันมอบให้ผู้ส่งคืนห้องพัก ๑ ฉบับและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาคาร

บ้านพักเก็บรวมไวก้ับสัญญาการเขา้พักอาศัย ๑ ฉบับบันทึกการสาํรวจและส่งมอบหอ้งพักให้เป็นไปตามแบบท้าย

ระเบียบนี้ 

  ๒๑.๓ แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านและส่งมอบทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้แก่ผู้ปกครอง 

อาคาร 

  ๒๑.๔ ผู้พักอาศัยร่วม ต้องขนย้ายทรัพย์สินของตนออกจากห้องพักพร้อมผู้พักอาศัยที่หมดสิทธิ

การพักอาศัย 

 ขอ้ ๒๒ การสํารวจสภาพห้องพักและทรัพย์สินของทางราชการในห้องพักเพื่อส่งคืนให้กับทางราชการให้

มีคณะทํางานประกอบด้วย 

  ๒๒.๑ ผู้ได้รับสิทธพิักอาศัยที่จะส่งคนืห้องพัก 

  ๒๒.๒ ผู้ปกครองอาคารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองอาคาร 

  ๒๒.๓ สารวัตรฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ (รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ)  
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รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆและการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งคนืเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายรวมถึง

การสํารวจสภาพห้องพักและทรัพย์สินของทางราชการในห้องพักประเมินค่าความเสียหายอันเกิดจากการกระทํา

ละเมิด (ถ้ามี)  

         ขอ้ ๒๓ การขอผ่อนผันสิทธพิักอาศัยกรณีต่างๆดังนี้ 

  ๒๓.๑ การขอผ่อนผันการพักอาศัยระหว่างปีการศึกษาบุตรกรณีผู้หมดสิทธิพักอาศัยมีบุตร 

กําลังศึกษาอยู่ระหว่างปีการศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หากมีความจําเป็นและหาที่พัก

อาศัยใหม่ได้ไม่ทันอาจยื่นคําร้องขอผ่อนผันการพักอาศัยระหว่างปีการศึกษาบุตรได้โดยยื่นพร้อมเอกสาร 

หลักฐานการศึกษาของบุตรต่อผู้ปกครองอาคารเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันได้ ไป

จนสิน้ปีการศึกษานั้น 

  ๒๓.๒ การขอผ่อนผันการพักอาศัยกรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๑ หากคู่สมรสหรือ บุตรที่ชอบ

ด้วยกฎหมายซ่ึงพักอาศัยอยู่ด้วยประสงค์จะขอผ่อนผันการพักอาศัย ให้ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานการเสียชีวิตต่อ

ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นเสียชีวิตเม่ือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้รับคําร้อง

แล้ว ให้พิจารณาความเดือดร้อนจําเป็นและมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณา อนุมัติโดยเสนอผ่าน

ผู้ปกครองอาคารและให้ผ่อนผันได้ไม่เกิน ๒ ปีหากผู้ได้รับการผ่อนผันสมรสใหม่ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติผ่อนผัน

ให้ถือว่าสิน้สุดระยะเวลาผ่อนผันและต้องส่งคนืบ้านพักโดยทันที 

 ขอ้ ๒๔ ผู้ได้รับสิทธิอนุมัติให้ผ่อนผันการพักอาศัยจะต้องชําระเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ตามอัตราและ 

ห้วงระยะเวลาที่กําหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดสิทธิ์การพักอาศัยโดยทันที 

หมวดท่ี 5 

การดําเนินการเกี่ยวกับเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่และเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 

 ขอ้ ๒๕ เงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ 

  ๒๕.๑ อัตราการจัดเก็บเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ตามจํานวนที่ผู้บังคับบัญชาอาคารกําหนดใน

อัตราเดือนละไม่เกินสามร้อยบาท (ผนวก ค) 

  ๒๕.๒ ให้งานการเงินและพัสดุฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ หักเงินเดือนหรือ

รายได้อื่นของผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เป็นเงินค่า

บํารุงรักษาสถานที่ตามอัตราที่กําหนดเพื่อเข้าบัญชี “เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินค่าบํารุงรักษาอาคารสถานที่

พัก” และ จัดทําบัญชีควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ 

 ขอ้ ๒๖ การใช้จ่ายเงินค่าบํารุงรักษาสถานที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้พักอาศัยโดยส่วนรวมและต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาคารบ้านพักโดยมีหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินดังต่อไปนี้ 

  ๒๖.๑ ค่าบริการจัดเก็บขยะ 

  ๒๖.๒ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคารบ้านพักอันมิได้เกิดจากการทําละเมิดเพื่อให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อยม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการพักอาศัยในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ 

  ๒๖.๓ ค่าจัดหาซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องสาธารณูปโภคประจําอาคารบ้านพัก 
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  ๒๖.๔ ค่ารักษาความสะอาดอาคารบ้านพักและบริเวณโดยรอบ 

  ๒๖.๕ เพื่อการสุขาภิบาลแก่ผู้พักอาศัย 

  ๒๖.๖ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารบ้านพัก 

  ๒๖.๗ เพื่อการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้รักษาความสะอาดหรือพัฒนาอาคารบ้านพัก  

 ข้อ ๒๗ การขออนุมัติใช้เงินค่าบํารุงรักษาสถานที่เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆให้

คณะกรรมการอาคารบ้านพักเสนอเรื่องถึงฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องและความจําเป็นเสนอผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ พจิารณาอนุมัติ 

 ขอ้ ๒๘ การขออนุมัติใช้เงินค่าบํารุงรักษาสถานที่เพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างให้คณะกรรมการอาคารบ้านพักเสนอ

เรื่องถึงฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความจําเป็น แล้วส่งให้

สํานักงานส่งกําลังบํารุงประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเสนอผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ หรือรองผู้

บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

 ขอ้ ๒๙ เม่ือผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ หรือรองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่

เรือ ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติให้จัดซ้ือจัดจ้างแล้วให้ฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างต่อไปโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมโดยอนุโลมและเม่ือหนีถ้ึงกําหนดชําระให้ฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ถอนเงินโดยใช้

สมุดคู่ฝาก เพื่อนําจ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้วเก็บใบสําคัญคู่จ่ายหรือหลักฐานอื่นไว้ ให้สํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

 ขอ้ ๓๐ เงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 

  ๓๐.๑ อัตราการจัดเก็บเงนิค่าประกนัทรพัย์สินเสียหายตามจํานวนที่ผู้บังคับบญัชาอาคารกําหนด

ตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสามพันบาท (ผนวก ค) 

  ๓๐.๒ ให้ฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ หักเงินเดือนหรือเงินรายได้อื่นของผู้

ได้รับสิทธิ์เขา้พักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เป็นเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย

ตามอัตราที่กําหนดแล้วนําฝากไว้โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหรือระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวขอ้ง และจัดทํา

บัญชีควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายสําหรับดอกเบี้ยที่ได้รับจาก เงินฝาก

ดังกล่าวให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 ขอ้ ๓๑ การขออนุมัติเบกิถอนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายเพื่อจ่ายคืนให้กับผู้พักอาศัยที่หมดสิทธพิัก

อาศัยและส่งคืนห้องพักตามระเบียบให้ฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เสนอผู้กำกับการสถานี

ตำรวจนครบาลบางยี่เรือ พิจารณาอนุมัติและให้ฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ดําเนินการ เบิก

ถอนเพื่อจ่ายคืนให้กับผู้มีสิทธิรับเงินกรณีมีการค้างชําระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาหักเงินจากค่าประกันทรัพย์สิน

เสียหายเพื่อชําระเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาที่ค้างให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนมอบเงินส่วนที่เหลือไปจ่ายคืน

ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 

 ขอ้ ๓๒ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เสียหาย

ของทางราชการในห้องพักที่ชํารุดเสยีหายอันเกดิจากการทําละเมิด ให้ฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่

เรือ เสนอผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ พจิารณาอนุมัติ 



(13) 

 ขอ้ ๓๓ การจัดซ้ือจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม 

หมวดท่ี ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๓๔ หากมีปัญหาในการวินิจฉัยตามระเบียบนี้หรือมีปัญหาอื่นใดนอกจากระเบียบนี้ให้เสนอ

ผู้บังคับบัญชาอาคารพจิารณาสั่งการโดยเสนอผ่านฝ่ายอํานวยการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕64 

                          

                                                     พันตำรวจเอก  

                                           ( ดุสิต วาลีประโคน ) 

                                                          ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 


