
 

 

 

ระเบียบกองทพับก 

วา่ดว้ยการเขา้พกัอาศยัในอาคาร บา้นพกั ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํในสังกดักองทพับก 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

-------------------------------------- 

เพื$อให้การเข้าพกัอาศยัในอาคารบ้านพกัและที$พกัอาศยัทุกชนิดของข้าราชการและ
ลูกจา้งประจาํในสังกดักองทพับกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมควรที$จะไดมี้การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการเข้าพ ักอาศัยในอาคาร บ้านพัก  ของข้าราชการกองทัพบก พ .ศ .๒๕๔๗ 
ใหเ้หมาะสมยิ$งขึ.น จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปนี.   

ขอ้  ๑  ระเบียบนี. เรียกว่า “ระเบียบกองทพับก ว่าด้วยการเขา้พกัอาศยัในอาคาร บา้นพกั
ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํในสังกดักองทพับก พ.ศ.๒๕๕๓” 
          ขอ้  ๒  ระเบียบนี.ใหใ้ชบ้งัคบัตั.งแต่บดันี. เป็นตน้ไป  

ขอ้  ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบกองทพับก วา่ดว้ยการเขา้พกัอาศยัในอาคารบา้นพกัของขา้ราชการ 
และลูกจา้งประจาํในสังกดักองทพับก พ.ศ.๒๕๔๗  
  ขอ้  ๔ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั$งอื$นใด ซึ$ งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี.   ใหใ้ชร้ะเบียบนี.แทน 

  ขอ้  ๕  ในระเบียบนี.  
“อาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ” หมายถึง อาคารประเภทแฟลต และบา้นพกั 

หรือ เรือนแถว ที$กองทพับกก่อสร้างขึ.น และมอบใหห้น่วยต่าง ๆ รับผดิชอบควบคุมดูแล 

“ขา้ราชการ” หมายถึง ขา้ราชการประจาํการสังกดักองทพับก 

“ลูกจา้งประจาํ” หมายถึง ลูกจา้งประจาํสังกดักองทพับก 

“ผูใ้ห้พกัอาศยั” หมายถึง หน่วยหรือ กรมสวสัดิการทหารบกโดย กองทพับก 

ไดอ้นุมติัใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบในการควบคุมดูแลอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ     
“ผูพ้กัอาศยั” หมายถึง ขา้ราชการประจาํการ และลูกจา้งประจาํ ที$ได้รับอนุมติั

ใหเ้ขา้พกัอาศยัในอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ 
“บริวาร”  หมายถึง  ผูร่้วมพกัอาศยัในฐานะเป็นบุคคลในครอบครัวของผูพ้กัอาศยั

หรือผูที้$อยูใ่นความปกครองของผูพ้กัอาศยั  
“ผูค้วบคุมดูแลอาคารที$พกัอาศยั”  หมายถึง   ผูมี้หน้าที$ในการควบคุมและกาํกบั

ดูแลการพกัอาศยัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ 

- สาํเนาคู่ฉบบั - 
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   “หวัหนา้ผูพ้กัอาศยั”  หมายถึง  ผูที้$ไดรั้บการแต่งตั.งจากผูบ้งัคบัหน่วยที$ไดรั้บส่วน
แบ่งหอ้งพกัใหป้ฏิบติัหนา้ที$ควบคุมดูแลกาํลงัพลของหน่วยตนเอง  ซึ$ งพกัอาศยัในอาคารที$พกัอาศยัของทาง
ราชการใหป้ฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ 

“อาคารสงเคราะห์กองทพับก (ส่วนกลาง)” หมายถึง  อาคารประเภทแฟลต หรือ
เรือนแถว ที$ก่อสร้างขึ.นในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ที$ กองทพับก มอบให้ กรมสวสัดิการทหารบก  
เป็นผูรั้บผดิชอบควบคุมดูแล 

  ขอ้  ๖  ให ้เจา้กรมกรมสวสัดิการทหารบก เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี.  
 

หมวด ๑ 

การแบ่งมอบความรับผิดชอบและอาํนาจหนา้ที$ 
  ขอ้  ๗  อาคาร  บา้นพกั หรือ   ที$พกัอาศยัของทางราชการทุกชนิดของกองทพับก  ให้อยูใ่น
ความควบคุมดูแลของหน่วยราชการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี. .- 

๗.๑ อาคารสงเคราะห์กองทพับก (ส่วนกลาง) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ   

กรมสวสัดิการทหารบก  
๗.๒ อาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ ตามหน่วยราชการต่าง ๆ ที$มีอยู่ทั.ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกเหนือจากอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ ตามขอ้ ๗.๑ ให้อยูใ่นความ
รับผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาหน่วยนั.น ๆ  
  ขอ้   ๘  ให้  กรมสวสัดิการทหารบก   เป็นผูใ้ห้พกัอาศยั ในอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ 

ตามขอ้ ๗.๑ มีอาํนาจหนา้ที$ดงันี. .- 
   ๘.๑ อนุมติัให้กาํลงัพลเขา้พกัอาศยัและหมดสิทธิการเขา้พกัอาศยั  ในส่วนแบ่ง
หอ้งพกัอาศยัที$ กรมสวสัดิการทหารบก รับผดิชอบดูแล 

   ๘.๒ แต่งตั.งเจา้หน้าที$ผูค้วบคุมดูแลอาคารที$พกัอาศยั  เพื$อปฏิบติังานเกี$ยวกบัการ
พกัอาศยัในอาคารสงเคราะห์กองทพับก (ส่วนกลาง) พื.นที$ต่าง ๆ  
   ๘.๓ ออกระเบียบปลีกยอ่ยหรือกาํหนดมาตรการอื$น ๆ   ในการปฏิบติังานเกี$ยวกบั
การพกัอาศยัไดต้ามความจาํเป็น  โดยไม่ขดักบัระเบียบนี.  
   ๘.๔ กาํกบัดูแลอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ และดาํเนินการใด ๆ เพื$อให้
เป็นไปตามระเบียบ คาํสั$ง ขอ้บงัคบั หรือ มาตรการอื$น ๆ  ที$กาํหนดขึ.น 

  ขอ้  ๙  ให้ผูบ้งัคบัหน่วยขึ.นตรงกองทพับกส่วนกลาง  ที$ไดรั้บส่วนแบ่งห้องพกัในอาคาร
ที$พกัอาศยัของทางราชการที$อยูใ่นความรับผิดชอบของ กรมสวสัดิการทหารบก ตามขอ้ ๗.๑ มีอาํนาจ
หนา้ที$ดงันี. .- 
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๙.๑ อนุมัติ ให้กาํล ังพลของหน่วยเข้าพ ักอาศ ัยและหมดสิทธิ เข้าพ ักอาศ ัย 
ในส่วนแบ่งห้องพกัอาศยัตามที$ไดรั้บการแบ่งมอบจากกองทพับก โดยให้หน่วยจดักาํลงัพลที$ไดรั้บสิทธิ
เขา้พกัอาศยัในส่วนแบ่งหอ้งพกัภายในระยะเวลา ๓๐ วนันบัตั.งแต่วนัที$ไดรั้บอนุมติัหรือผูพ้กัอาศยัเดิมส่งคืน
ห้องพกั หากพน้กาํหนดถือว่ากาํลงัพลไม่มีความเดือดร้อนในเรื$ องที$พกัอาศยั หน่วยตอ้งส่งคืนส่วนแบ่ง
หอ้งพกัดงักล่าวใหก้บักรมสวสัดิการทหารบก เพื$อพิจารณาจดัสรรให้กบัหน่วยขึ.นตรงกองทพับกส่วนกลาง
หน่วยอื$นที$มีความตอ้งการหอ้งพกัอาศยัต่อไป 
   ๙.๒ ออกคาํสั$งแต่งตั.งหัวหน้าผูพ้กัอาศยัในแต่ละพื.นที$อาคารที$พกัที$มีกาํลงัพล
ในหน่วยของตนพกัอาศยัอยู ่ มีหน้าที$ควบคุมดูแลกาํลงัพลผูพ้กัอาศยัในหน่วยของตนให้ปฏิบตัิตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
   ๙.๓ รายงานสถานภาพการเขา้พกัอาศยัของผูมี้สิทธิพกัอาศยั ตลอดจนการหมด
สิทธิพกัอาศยัให้กรมสวสัดิการทหารบกในฐานะผูค้วบคุมดูแลอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการทราบ โดย
ใหร้ายงานกรมสวสัดิการทหารบก ทราบ ภายใน เดือนตุลาคม และ เมษายน  

  ขอ้  ๑๐  ใหผู้บ้งัคบัหน่วยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   ที$ไดรั้บส่วนแบ่งห้องพกัในอาคาร
ที$พกัอาศยัของทางราชการ  ตามขอ้ ๗.๒  กาํหนดระเบียบ คาํสั$ง ขอ้บงัคบัหรือขอ้กาํหนด  เพื$อควบคุมดูแล
อาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ ที$ไดรั้บการแบ่งมอบไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ขดักบัระเบียบนี.  
 

หมวด ๒ 

การเขา้พกัอาศยั 

           ขอ้  ๑๑  ผูมี้สิทธิเขา้พกัอาศยัในอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ ตามขอ้ ๗.๑  จะตอ้งมี
คุณสมบติัดงันี. .- 
                 ๑๑.๑ เป็นขา้ราชการประจาํการ หรือ ลูกจา้งประจาํ สังกดักองทพับก  ซึ$ งมีคาํสั$งให้
รับราชการอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 
   ๑๑.๒ เป็นผูที้$ไม่มีบา้นพกัอาศยัเป็นกรรมสิทธิG ของตนเองหรือของคู่สมรส   อยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

๑๑.๓ เป็นผูที้$ไม่ไดรั้บการสงเคราะห์จากทางราชการให้มีอาคาร   บา้นพกัเป็นที$อยู่
ของตนเองหรือของคู่สมรส อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

๑๑.๔ เป็นผูม้ีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบ 
ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 
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  ขอ้  ๑๒  ผูมี้สิทธิเขา้พกัอาศยัในอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ ตามขอ้ ๗.๒ ตอ้งเป็น
ขา้ราชการประจาํการและลูกจา้งประจาํในหน่วยนั.นๆ 

  ขอ้  ๑๓  ลาํดบัความเร่งด่วนในการพิจารณาใหผู้มี้สิทธิเขา้พกัอาศยั มีดงันี. .-   
   ๑๓.๑ ที$พกัอาศยัประสบภยัธรรมชาติ หรือวนิาศภยัอื$น ๆ  จนไม่สามารถเขา้พกัอาศยัได ้

                 ๑๓.๒ ถูกทางราชการสั$งยา้ยมาสังกดัหน่วยที$มีบา้นพกั  และไม่มีสิทธิพกัอาศยัใน
บา้นพกัของหน่วยเดิม 

                 ๑๓.๓ ถูกศาลพิพากษาขบัไล่ใหอ้อกจากที$พกัเดิม 

                 ๑๓.๔ ถูกทางราชการเวนคืนที$ดิน และตอ้งยา้ยออกจากที$พกัอาศยั 

                 ๑๓.๕ ยา้ยจากส่วนราชการต่างจงัหวดั 

                 ๑๓.๖ พกัอาศยัอยูก่บัผูอื้$นในบริเวณที$มีสิ$งแวดลอ้มไม่ถูกสุขลกัษณะ 

   ๑๓.๗ เหตุผลอื$น ๆ  
 

หมวด ๓ 

การหมดสิทธิการเขา้พกัอาศยั 

  ขอ้  ๑๔  ใหผู้มี้สิทธิเขา้พกัอาศยัในอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ ทั.งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ตามขอ้  ๑๑  และขอ้ ๑๒  หมดสิทธิในการเขา้พกัอาศยั ในกรณีใดกรณีหนึ$ง ดงันี. .- 
                  ๑๔.๑ ถึงแก่กรรม 

                  ๑๔.๒ ยา้ยออกนอกกองทพับก หรือออกจากราชการไม่วา่กรณีใด 

                  ๑๔.๓ ผูมี้สิทธิมิไดเ้ขา้พกัอาศยั แต่ใหคู้่สมรส บุตร ญาติพี$นอ้ง  หรือบุคคลอื$นเขา้พกั
อาศยัแทนโดยผูมี้สิทธิพกัอาศยัมิไดพ้กัอาศยัรวมอยูด่ว้ย 

   ๑๔.๔ ผูมี้สิทธิมิไดเ้ขา้พกัอาศยั แต่ใหบุ้คคลอื$นสวมสิทธิ หรือเช่าพกัอาศยัแทน 

   ๑๔.๕ ผูพ้กัอาศยั หรือบริวาร ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ หรือไม่ให้
ความร่วมมือกบัผูใ้หพ้กัอาศยัในการปฏิบติัตามระเบียบ หรือกระทาํผดิสัญญาการเขา้พกัอาศยั 

                  ๑๔.๖ ผูพ้กัอาศยั หรือบริวาร มีพฤติการณ์ที$เป็นภยัต่อความสงบสุขของผูพ้กัอาศยัอื$น 

   ๑๔.๗ ผูพ้กัอาศยั หรือบริวาร กระทาํการใด ๆ  อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญ 

หรือเกิดความเสียหายแก่ผูพ้กัอาศยัอื$น  หรือทางราชการ 

๑๔.๘ ผูพ้กัอาศยัหรือบริวาร ไดก้ระทาํความผิดทางอาญาโดยปรากฏหลกัฐานชดัแจง้
เป็นที$ประจกัษ ์
                  ๑๔.๙ ผูที้$ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๑ หรือ ขอ้ ๑๒ 
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  ขอ้  ๑๕  การยา้ยออกจากที$พกัอาศยัของทางราชการ  ดงันี. .- 
    ๑๕.๑ ผูห้มดสิทธิพกัอาศยัตามขอ้ ๑๔.๑ พร้อมดว้ยบริวารจะตอ้งยา้ยออกจาก
อาคารบา้นพกัอาศยัภายใน ๓๖๕ วนั นบัตั.งแต่วนัที$ผูมี้สิทธิพกัอาศยัถึงแก่กรรม สาํหรับผูห้มดสิทธิตามขอ้ 
๑๔.๒ พร้อมดว้ยบริวารจะตอ้งยา้ยออกจากอาคารบา้นพกัอาศยัภายใน ๑๘๐ วนั นบัตั.งแต่วนัที$ไดรั้บทราบ
คาํสั$งยา้ยออกจากกองทพับก หรือออกจากราชการไม่วา่กรณีใด 
   ๑๕.๒ ผูห้มดสิทธิพกัอาศยัตามขอ้ ๑๔.๓, ๑๔.๔, ๑๔.๕ และ ๑๔.๘ พร้อมด้วย
บริวารจะตอ้งยา้ยออกจากอาคารที$พกัภายใน ๓๐ วนั นับตั.งแต่วนัที$ได้รับทราบคาํสั$งจากผูใ้ห้พกัอาศยั 
หรือผูบ้งัคบัหน่วยกองทพับกส่วนกลาง ไดแ้จง้ใหย้า้ยออกจากที$พกัอาศยั 
   ๑๕.๓ กรณีหมดสิทธิพกัอาศยั ตามขอ้ ๑๔.๖ และ ๑๔.๗ มีหลกัฐานปรากฏอย่าง
ชดัเจน ให้ผูพ้กัอาศยัพร้อมดว้ยบริวารยา้ยออกจากอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ ภายใน ๗ วนั 

ขอ้  ๑๖  ผูพ้กัอาศยัในส่วนแบ่งของหน่วยใด เมื$อยา้ยออกจากหน่วยนั.น ถือว่าหมดสิทธิ
พกัอาศยั ให้ไปใช้ที$พกัในส่วนแบ่งของหน่วยใหม่ หรือให้โอนสับเปลี$ยนส่วนแบ่งระหว่างหน่วยกนัได้ 
กรณีหน่วยใหม่ไม่สามารถสนบัสนุนห้องพกัให้ได ้ให้ร้องขอพกัอาศยัในที$พกัของหน่วยเดิมเป็นการชั$วคราว 
โดยหน่วยเจา้ของส่วนแบ่งที$พกัเดิมยนิยอมใหพ้กัอาศยัอยูเ่ป็นการชั$วคราวได ้

 

หมวด ๔ 

การปฏิบติัของผูพ้กัอาศยัและบริวาร 

  ขอ้  ๑๗  ผูพ้กัอาศยัและบริวารตอ้งเชื$อฟัง  ให้ความร่วมมือ  และปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ
เจา้หน้าที$ผูค้วบคุมดูแลอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ  และปฏิบติัตามสัญญาการเขา้พกัอาศยัของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด  
  ขอ้  ๑๘  ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งอบรมชี.แจงให้บริวารผูร่้วมพกัอาศยัปฏิบติัตามระเบียบของทาง
ราชการที$กาํหนดอยา่งสมํ$าเสมอ 

  ขอ้  ๑๙  ให้ผูมี้สิทธิเขา้พกัอาศยัในอาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ ทั.งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เสียค่าใชจ่้ายและค่าบริการต่าง ๆ ดงันี.  

๑๙.๑ อาคารสงเคราะห์กองทพับก (ส่วนกลาง) ผูพ้กัอาศยัจะตอ้งชาํระค่าบริการ 
ค่าประกนัของหลวงเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื$นๆ ตามอตัราที$กองทพับกกาํหนด ชาํระค่ากระแสไฟฟ้า 
ชาํระค่านํ. าประปา ตลอดจนการซ่อมแซมสิ$งอุปกรณ์ภายในห้องพกั ซึ$ งหากเกิดการชาํรุดหรือสูญหาย 
ผูพ้กัอาศยัตอ้งซ่อมแซมหรือจดัหาสิ$งอุปกรณ์ที$มีคุณลกัษณะหรือคุณภาพอยา่งเดียวกนัหรือดีกวา่มาทดแทน
ดว้ยเงินของผูพ้กัอาศยัเอง สําหรับการซ่อมแซมการชาํรุดเป็นส่วนรวมเป็นหน้าที$ของกองทพับกที$จะตอ้ง
ดาํเนินการซ่อมแซมใหคื้นสภาพเดิม 
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   ๑๙.๒ อาคารที$พกัอาศยัของทางราชการซึ$ งอยูใ่นความควบคุมดูแลของผูบ้งัคบับญัชาหน่วย
ตามขอ้ ๗.๒ ใหผู้บ้งัคบับญัชาหน่วยเป็นผูก้าํหนดความเหมาะสม  เวน้ค่าซ่อมแซมสิ$งอุปกรณ์ภายในห้องพกั
ที$ชาํรุดเสียหายให้เป็นหน้าที$ของผูพ้กัอาศยัที$จะตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมดว้ยเงินของผูพ้กัอาศยัเองส่วนการ
ซ่อมแซมการชาํรุดเป็นส่วนรวมเป็นหนา้ที$ของกองทพับกที$จะตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมใหคื้นสภาพเดิม 

 

หมวด ๕ 

เบด็เตล็ด 

  ขอ้  ๒๐   ใหก้รมสวสัดิการทหารบกและผูบ้งัคบับญัชาหน่วยทหาร ซึ$ งมีหนา้ที$ควบคุมดูแล
อาคารที$พกัอาศยัของทางราชการ มีอาํนาจออกระเบียบปลีกยอ่ยที$ไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี. ไดต้าม ความ
จาํเป็น 

ขอ้ ๒๑ ห า ก ป ร า ก ฏ มี ผู ้ใ ด ป ฏิ บัติ ฝ่ า ฝื น ร ะ เ บี ย บ นี.  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ ป ลี ก ย่ อ ย ที$  
กรมสวสัดิการทหารบกและผูบ้งัคบัหน่วยทหาร ที$ไดก้าํหนดไวต้ามความในขอ้ ๒๐ ให้ กรมสวสัดิการทหารบก
หรือผูบ้งัคบัหน่วยทหาร มีสิทธิที$จะเขา้ยึดครองห้องพกัอาศยั ตามที$ไดรั้บการแบ่งมอบความรับผิดชอบจาก
กองทพับกไดต้ามสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ และผูพ้กัอาศยัจะตอ้งไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั.งสิ.น
ที$เกิดจากการจดัการดังกล่าว อีกทั.งมีอาํนาจเข ้าตรวจค้นห้องพกัโดยมิต้องแจ้งให้ผูพ้กัอาศยัทราบ 
กรณีมีขอ้มูลวา่ผูพ้กัอาศยัมีพฤติกรรมเกี$ยวขอ้งกบัการกระทาํผิดกฎหมาย และให้พิจารณาดาํเนินการลงโทษ
ทางวินยัตามความเหมาะสม หากไม่ไดผ้ลให้รายงานกองทพับกเพื$อพิจารณาดาํเนินการแก่ผูป้ฏิบติัฝ่าฝืน
ตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ  
  ขอ้  ๒๒  ผูค้วบคุมดูแลอาคารที$พกัอาศยัมีหนา้ที$ดูแลรับผิดชอบทรัพยสิ์นของทางราชการ
เป็นส่วนรวม  สําหรับทรัพยสิ์นที$อยู่ภายในห้องพกัและทรัพยสิ์นส่วนตวัอื$น ๆ ของผูพ้กัอาศยั  เป็นหน้าที$
ของผูพ้กัอาศยัที$ตอ้งดูแลรับผดิชอบโดยตรง 

ขอ้  ๒๓ หัวหน้าผูพ้กัอาศัยหน่วยที$ได้รับส่วนแบ่งห้องพกัอาศัย มีหน้าที$ควบคุมดูแล
ผูพ้กัอาศยัในหน่วยของตนใหป้ฏิบติัตามระเบียบโดยเคร่งครัด หากมีผูฝ่้าฝืนให้หวัหนา้ผูพ้กัอาศยัรายงานให ้
ผบ.หน่วยของตนทราบ และหากหัวหน้าผู ้พ ักอาศัยละเลยปล่อยให้ผู ้พ ักอาศัยในหน่วยงานของตน
ปฏิบติัผดิระเบียบ ใหถื้อวา่หวัหนา้ผูพ้กัอาศยัมีความบกพร่อง  และให ้ ผบ.หน่วย พิจารณาดาํเนินการลงโทษ
ทางวนิยัตามควรแก่กรณี 
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  ขอ้ ๒๔ บทลงโทษ 

๒๔.๑ กรณีเมื$อผูเ้ขา้พกัอาศยัหมดสิทธิการเขา้พกัอาศยั เพราะเหตุตามขอ้ ๑๔.๑, 
๑๔.๒ และ ๑๔.๙ ผูน้ั.นตอ้งยา้ยออกจากอาคารบา้นพกัของหน่วยตามกาํหนดเวลาในขอ้ ๑๕ และตามสัญญา
ที$ทาํไวก้บัหน่วยเมื$อตนเขา้พกัอาศยัในอาคารบา้นพกัดงักล่าว  เมื$อผูเ้ขา้พกัอาศยัหมดสิทธิการพกัอาศยั
เพราะเหตุตามขอ้ ๑๔.๓, ๑๔.๔, ๑๔.๕, ๑๔.๖, ๑๔.๗ และ ๑๔.๘ ผูน้ั.นตอ้งยา้ยออกจากอาคารบา้นพกัของหน่วย
ตามกาํหนดในขอ้ ๑๕ และตามสัญญาที$ทาํไวก้บัหน่วยเมื$อตนเขา้พกัอาศยัในอาคารบา้นพกัดงักล่าว โดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยเดิม ในขณะเกิดเหตุ อนัเป็นมูลใหห้มดสิทธิการเขา้พกัอาศยั เป็นผูส้ั$งตั.งกรรมการสอบสวน
ทางวินยั แลว้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยใหม่ เป็นผูพ้ิจารณาลงทณัฑ์ฐานประพฤติไม่สมควร ตามพระราชบญัญติั
วา่ดว้ยวนิยัทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 

๒๔.๒ กรณีหากตอ้งมีการดาํเนินการทางดา้นกฎหมายต่อผูห้มดสิทธิการเขา้พกัอาศยั 
ใหผู้บ้งัคบัหน่วยประสานกบักรมสวสัดิการทหารบก  เพื$อดาํเนินการต่อไป 
 

  ประกาศ     ณ    วนัที$          กนัยายน   พ.ศ.๒๕๕๓ 
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