
 
ระเบียบกรมการปกครอง 

วาดวยการบริหารอาคารบานพักอาศัยของขาราชการฝายปกครอง 
พ.ศ. 2539 

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

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2535 เห็นชอบใหกรมการปกครองดําเนินงาน
ตามโครงการกอสรางบานพักขาราชการฝายปกครอง จํานวน 10,000 หนวย โดยใหแบงการดําเนินงาน   
เปนระยะๆ และมีการดําเนินงานในลักษณะกรมการปกครองมอบอํานาจใหการเคหะแหงชาติเปนผูดําเนินการ
จัดสรางในพ้ืนท่ีจังหวัดและอําเภอตางๆ และเม่ือการเคหะแหงชาติไดดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยตาม
รูปแบบ และเง่ือนไขในสัญญาทุกประการแลว จะทําการสงมอบอาคารกอสรางท่ีแลวเสร็จใหกรมการปกครอง 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอาคารบานพักอาศัยของขาราชการฝายปกครองตามโครงการดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีท่ีใหกระทรวงการคลังชี้แจง    
ทําความเขาใจการเบิกจายคาเชาบานขาราชการและสิทธิในการเขาพักอาศัยอยูในบาน ซ่ึงทางราการไดจัดไวให 
ตลอดจนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2530 กรมการปกครอง 
จึงวางระเบียบไว ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 
ขอความท่ัวไป 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการบริหารอาคารบานพักอาศัย
ของขาราชการฝายปกครอง พ.ศ.2539” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 เพ่ือประโยชนของทางราชการใหอธิบดีกรมการปกครองมีอํานาจเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติม 
หรือยกเวนระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
 “ขาราชการ”  หมายถึง ขาราชการสังกัดกรมการปกครองสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
 “คบก.” หมายถึง คณะกรรมการบริหารอาคารบานพักอาศัย ตามโครงการกอสรางบานพัก
ขาราชการฝายปกครองสวนกลาง 
 “คบภ.” หมายถึง คณะกรรมการบริหารอาคารบานพักอาศัย ตามโครงการกอสรางบานพัก
ขาราชการฝายปกครองสวนภูมิภาค 
 “คบช.” หมายถึง คณะกรรมการบริหารชุมชนบานพักอาศัย ตามโครงการกอสรางบานพัก
ขาราชการฝายปกครอง 
 “ผูพักอาศัย” หมายถึง บุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารอาคารบานพักอาศัย    
ใหเขาพักอาศัยในบานพักตามโครงการกอสรางบานพักขาราชการฝายปกครอง 
 “พ้ืนท่ีสวนกลาง” หมายถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 “นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 



หมวดท่ี 2 
คณะกรรมการบริหารอาคารบานพักอาศัยและคณะกรรมการบริหารชุมชน 

 ขอ 5  ใหมี คบก. ประกอบดวย รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝายบริหารราชการท่ัวไป)      
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสํานักงานผูตรวจราชการกรมการปกครองหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักบริหาร
การปกครองทองท่ีหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียนหรือผูแทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
หรือผูแทน ผูอํานวยการกองการสอบสวนและนิติการหรือผูแทน ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการและ
เลขานุการโดยตําแหนง หัวหนาฝายพัสดุสถานท่ีและยานพาหนะ กองคลัง และหัวหนาฝายสวัสดิการ        
กองการเจาหนาท่ี เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการโดยตําแหนง 
 ขอ 6  ใหมี คบภ. ประกอบดวย ปลัดจังหวัด เปนประธานกรรมการ นายอําเภอทองท่ี จาจังหวัด 
ผูตรวจการสวนทองถ่ินจังหวัด ปองกันจังหวัด เสมียนตราจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และ
ผูชวยเสมียนตราจังหวัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการโดยตําแหนง 
 ขอ 7  ให คบก. หรือ คบภ. มีหนาท่ี ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 
วาดวยการบริหารอาคารบานพักอาศัยของขาราชการฝายปกครอง พ.ศ. 2539 และมีอํานาจแตงตั้ง 
คณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว 
 ขอ 8  เม่ือ คบก. หรือ คบภ. ไดคัดเลือกขาราชการฝายปกครองในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขาพักอาศัย
ในอาคารบานพักของขาราชการเรียบรอยแลว จะตองจัดใหมีการเลือกตั้ง คบช. เพ่ือทําหนาท่ีชวยควบคุมดูแล   
ใหการบริหารอาคารบานพักเปนไปดวยความเรียบรอย สําหรับอาคารซ่ึงมีจํานวนหองพักตั้งแต 15 หนวยข้ึนไป 
โดย คบช. ดังกลาวควรมีจํานวน 5-9 คน หรืออาจจะมากกวาตามความเหมาะสม และให คบช. ท่ีไดรับเลือกตั้ง
พิจารณาเลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ และเลขานุการหรือตําแหนงอ่ืนตามความจําเปน
และเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ในการเลือกตั้ง คบช. ให คบก. หรือ คบภ. แตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมาดําเนินการเลือกตั้ง 
ตามระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารชุมชน (คบช.) อาคารบานพักอาศัยของ
ขาราชการฝายปกครอง 
 ขอ 9  ในกรณีท่ีมีเหตุการณสําคัญซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตหรือทรัพยสินของทาง
ราชการ ใหประธาน คบช. รายงาน คบก. หรือ คบภ. ทราบโดยดวน เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว        
แลวรายงานให จังหวัดและหรือกรมการปกครองทราบดวย 

หมวดท่ี 3 
การคัดเลือกขาราชการเขาพักอาศัยในบานพักขาราชการฝายปกครอง 

 ขอ 10  ให คบก. หรือ คบภ. พิจารณาคัดเลือกขาราชการในพ้ืนท่ีเขาพักอาศัยในอาคารแตละประเภท
ตามท่ีกําหนดไว คือ 
  10.1  บานเดี่ยว 2 ชั้น สําหรับขาราชการกรมการปกครอง ระดับ 8 
  10.2  บานแฝด 2 ชั้น สําหรับขาราชการกรมการปกครอง ระดับ 5 - 7 
  10.3  บานแถวและแฟลต สําหรับขาราชการกรมการปกครอง ระดับ 1 - 4 และ 5 - 7 
 ขอ 11  การจัดลําดับสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดไว คือ 
  11.1  ให คบก. หรือ คบภ. พิจารณาคัดเลือกขาราชการในพ้ืนท่ีท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน     
ไดเขาอยูอาศัยในบานพักของทางราชการเปนลําดับแรก ถาไดแจงใหขาราชการท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยู
อาศัยในบานพักของทางราชการแลว แตขาราชการผูนั้นไมยอมเขาพักอาศัยตามสิทธิดังกลาว ขาราชการผูนั้น
จะขอเบิกคาเชาบานไมได 



  11.2  ในกรณีท่ี คบก. หรือ คบภ. ไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการท่ีไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
เขาอยูอาศัยในบานพักของทางราชการอยูกอนแลว ทําใหขาราชการท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานซ่ึงยายมาใหม     
ไมสามารถเขาอยูอาศัยในบานพักของทางราชการโดยมิใชความผิดของขาราชการผูนั้น เม่ือขาราชการท่ีมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานจําเปนตองเชาบานพักอาศัยตามความเปนจริง ก็ยอมเบิกคาเชาบานไดตามหลักเกณฑของ   
พระราชกฤษฎีกา วาดวยระเบียบคาเชาบานขาราชการ 
  11.3  เม่ือบานพักของทางราชการวางลง ก็ให คบก. หรือ คบภ. บริหารอาคารบานพักอาศัย
ของขาราชการไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ไมวาจะไดใชสิทธิอยูหรือไมก็ตาม ไดเขาอยู
อาศัยกอนตามขอ 11.1 หากไมมีขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน หรือขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานไมยอม
เขาไปอยูอาศัยในบานพักขาราชการ โดยสละสิทธิการเบิกคาเชาบาน จึงทําใหพิจารณาคัดเลือกขาราชการผูท่ี
ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูได 
  11.4  ในกรณีท่ี คบก. หรือ คบภ. ไดพิจารณาคัดเลือกขาราชการเขาพักอาศัยในบานพักของ
ทางราชการแลว ทําใหขาราชการท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานซ่ึงยายมาใหมไมสามารถเขาอยูอาศัยในบานพักของทาง
ราชการได เม่ือขาราชการผูนั้นไดเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานอยูในทองท่ีท่ีตั้งสํานักงาน เพ่ือใช
เปนท่ีอยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น ขาราชการผูนั้นยอมมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระคาเชาบาน
หรือคาผอนชําระเงินกู เพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานไดภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ ซ่ึงหากตอมาบานพักของทางราชการวางลง คบก. หรือ คบภ. ไมจําตองคัดเลือกใหขาราชการ
ผูนั้นพักอาศัยในบานพักของทางราชการและใหมีสิทธิเบิกคาเชาบานตอไปได 

หมวดท่ี 4 
อํานาจหนาท่ีของ คบช. 

 ขอ 12  เม่ือผูพักอาศัยมีการสงมอบอาคารบานพักอาศัยคืน ใหประธานและเลขานุการ คบช. รวมกัน
ตรวจสภาพอาคารบานพักนั้น ถามีการชํารุดเสียหายใหทําบันทึกไวเปนหลักฐานและแจงใหผูสงมอบรับผิดชอบ
ซอมแซมโดยเร็ว หากลาชาให คบช. เขาทําการซอมแซมและเรียกเก็บคาใชจายจากผูสงมอบ ท้ังนี้ หากมีปญหา
การชําระคาใชจาย ให คบช. แจงกองคลัง กรมการปกครอง หรือท่ีทําการปกครองจังหวัด ฝายการเงิน แลวแตกรณี 
เพ่ือหักเงินชดใชคาเสียหายดังกลาว 
 ขอ 13  คาใชจายสวนรวมของอาคาร เชน คาน้ําประปา ไฟฟา หรือคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีพึงมี ให คบช. 
ดําเนินการจัดเก็บจากผูพักอาศัยและชําระใหเรียบรอย ท้ังนี้ ให คบช.เปนผูกําหนดอัตราการจัดเก็บ โดยใช
เกณฑเฉลี่ยตําแหนง ระดับ เทากัน เฉลี่ยอัตราเทากันเปนสําคัญ 
 การเก็บรักษาเงินใหเหรัญญิกถือปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณโดยอนุโลม 
 ขอ 14  ถาผูพักอาศัยไมปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามหมวด 5 แหงระเบียบนี้ ให คบช. 
มีอํานาจวากลาวตักเตือน หากผูพักอาศัยไมปฏิบัติตามให คบช.มีอํานาจถอดถอนสิทธิการพักอาศัยหรือรายงาน
พรอมเสนอความเห็นตอ คบก. หรือ คบภ. เพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป 
 ขอ 15  ให คบช.มีอํานาจเรียกผูพักอาศัยประชุมเก่ียวกับกิจกรรมของอาคารหรือการพักอาศัยใดๆ 
หากผูพักอาศัยรายใดขาดประชุมติดตอกัน 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ให คบช.มีอํานาจพิจารณาเก่ียวกับ
เรื่องถอดถอนสิทธิพักอาศัยไดตามสมควร กรณีผูพักอาศัยถูกถอดถอนสิทธิพักอาศัยอนุญาตใหผูพักอาศัยนั้น
อุทธรณตอ คบก. หรือ คบภ. ตามแตกรณีไดภายใน 15 วัน นับแตวันรับทราบมติของ คบช. การพิจารณาอุทธรณ
ของ คบก. หรือ คบภ. ถือเปนเด็ดขาด 
 ขอ 16  ในการปฏิบัติหนาท่ีของ คบช. ให คบช. สามารถแตงตั้งผูพักอาศัยเปนผูชวยไดตามความ
เหมาะสม 
 
 



หมวดท่ี 5 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูพักอาศัย 

 ขอ 17  ดูแลรักษาอาคารบานพักอาศัย พรอมท้ังอุปกรณใหอยูในสภาพดีใชการได และเม่ือหมดสิทธิ
พักอาศัยตองสงมอบอาคารบานพักอาศัยคืนใหอยูในสภาพเดิม ถามีการชํารุดเสียหายผูสงมอบตองรับผิดชอบ
ซอมแซมดวยคาใชจายของผูสงมอบเอง หากลาชาเม่ือ คบช. ดําเนินการซอมแซม ผูสงมอบตองรับผิดชอบ
คาใชจายดังกลาว ท้ังนี้ หากมีปญหาการชําระคาใชจาย ผูสงมอบจะถูกกรมการปกครองดําเนินการหักเงินชดใช 
 ขอ 18  รักษาความสะอาดบริเวณอาคารบานพักและรอบตัวอาคาร รวมท้ังไมสะสมสิ่งท่ีอาจจะเปน
เชื้อเพลิง ไมทําราวตากผาบนอาคารหนาท่ีพัก ดูแลรักษาหองน้ํา หองสวม ทอระบายน้ํา ใหสะอาด รวมท้ังตอง
จัดการเก็บเศษอาคาร ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ เทลงในภาชนะท่ีจัดไวให 
 ขอ 19  ดูแลมิใหผูพักอาศัยในครอบครัว ลักลอบเลนการพนัน หรือประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีผิดกฎหมาย
และศีลธรรมอันดีงาม รวมท้ังไมทําการสงเสียงเอะอะรองรําทําเพลงหรือแสดงกิริยาวาจาไมสมควร อันเปนท่ี
เดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 
 ขอ 20  บริเวณอาคารหรือตัวอาคารบานพักจะใชเปนสถานท่ีประกอบการคาใดๆ หรือใชเปนสถานท่ี
เลี้ยงสัตวไมได 
 ขอ 21  หามมิใหผูอาศัยกระทําการตอเติมปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร
บานพักขาราชการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการปกครอง 
 ขอ 22  การใชไฟฟา น้ําประปา ของอาคารบานพักแตละหนวย ใหผูเขาพักอาศัยในหนวยนั้น       
เปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายเอง สําหรับคาใชจายสวนรวมของอาคารใหผูพักอาศัยทุกหนวยรวมรับผิดชอบ
เฉลี่ยตามเกณฑท่ี คบช. กําหนด 
 ขอ 23  หามมิใหนําบุคคลอ่ืนเขาพักอาศัย นอกจากบุคคลในครอบครัวเทานั้น และตองไมโอนหรือ
แบงหองใหผูอ่ืนเชาหรือใหผูอ่ืนเขาพักอาศัยแทน 
 ขอ 24  ผูพักอาศัยท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ นอกจากจะถูกถอดถอนสิทธิพักอาศัยแลว อาจถูก
พิจารณาโทษทางวินัยดวย 

หมวดท่ี 6 

การหมดสิทธิพักอาศัย 
 ขอ 25  ผูพักอาศัยหมดสิทธิพักอาศัยเม่ือ 
  25.1  ตาย 
  25.2  พนจากหนาท่ีราชการของสวนราชการท่ีมีสิทธิเขาพักอาศัย 
  25.3  เม่ือ คบช. มีมติตามขอ 15 และผูพักอาศัยนั้นไมอุทธรณ 
  25.4  เม่ือ คบก. หรือ คบภ. มีมติถอดถอนสิทธิการพักอาศัย 

หมวดท่ี 7 
การดูแลรักษาและการจัดสวัสดิการเกื้อกูล 

 ขอ 26  กองคลัง จัดการเรื่องทะเบียนครุภัณฑ รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณเปนคาปรับปรุง
ซอมแซมอาคารบานพักขาราชการท่ีชํารุดเสียหายใหมีสภาพใชการไดดี ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการจัด
ภูมิสถาปตยบริเวณโดยรอบใหสวยงาม 
 ขอ 27  กองการเจาหนาท่ี รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ เก้ือกูลใหขาราชการ
ท่ีเขาพักอาศัยในอาคารดังกลาว โดยดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ 
 



 

หมวดท่ี 8 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 28  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลา 2 ป นับแตกรมการปกครองรับมอบอาคารบานพักอาศัยตามโครงการ
กอสรางบานพักขาราชการฝายปกครองสวนกลาง มิใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับ และใหดําเนินการจัดลําดับ
สิทธิเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ โดยในเบื้องตนใหสอบถามความสมัครใจจากขาราชการท่ีกรมการ
ปกครองรับมอบอาคารบานพักอาศัยแลวใหใชบังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  ธันวาคม  2539 
 
 
 

 (นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ) 
            อธิบดีกรมการปกครอง 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง 
วาดวยหลักเกณฑและการเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ พ.ศ. 2540 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยการพักอาศัยในบานพัก
ของฝายฝกอบรมและพัฒนา พ.ศ. 2527  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2527 เสียใหม ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
วิทยาลัยการปกครองจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

หมวดท่ี 1 
ขอความท่ัวไป 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยหลักเกณฑและการพักอาศัย
ในบานพักของทางราชการ พ.ศ. 2540”  
 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศนี้ เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยหลักเกณฑและการเขาพักอาศัยในบานพัก
ของฝายฝกอบรมและพัฒนา พ.ศ. 2527 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2527 
 ขอ 4  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการและลูกจางทุกคนท่ีพักอาศัยอยูในวิทยาลัยการปกครอง
 ขอ 5  ในระเบียบนี้ 
   “บานพัก”  หมายความวา   บานพักของทางราชการท่ีต้ังอยูในวิทยาลัยการปกครอง

  “ผูพักอาศัย”  หมายความวา  บุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา       
                                                                    ผูเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ   
  “ครอบครัว” หมายความวา   บิดา มารดา ภรรยา และบุตรของผูพักอาศัย 
  “อยูอยางโสด”  หมายความวา   ผูเขาพักท่ีมีครอบครัวแลว แตอยูคนเดียว 
  “คํารอง” หมายความวา   บันทึกหรือหนังสือท่ีขอเขาพัก 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา   คณะกรรมการพิจารณาผูเขาพักอาศัยในบานพัก 
     ของทางราชการ 
  “สัตวเลี้ยง” หมายความวา  โค กระบือ สุนัข แมว สุกร เปน ไก หาน นก ปลา
     และสัตวอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ขอ 6  ใหอธิการวิทยาลัยการปกครอง รักษาการ วินิจฉัยสั่งการ ปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 เพ่ือประโยชนของทางราชการ ใหอธิการวิทยาลัยการปกครอง มีอํานาจเปลี่ยนแปลง แกไข 
เพ่ิมเติม หรือยกเวนระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสม 

หมวดท่ี 2 
คณะกรรมการพิจารณาผูเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ 

 ขอ 7  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาผูเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา
“คณะกรรมการ” ประกอบดวย อธิการวิทยาลัยการปกครอง หรือรองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ท่ีไดรับ
มอบหมายเปนประธานกรรมการ คณะกรรมการท่ีอธิการวิทยาลัยการปกครองแตงต้ัง ไมเกินสี่คนเปนคณะกรรมการ 



หัวหนางานอาคารและสถานท่ี เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และผูชวยหัวหนางานอาคารและสถานท่ี
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการโดยตําแหนง 

 ขอ 8  ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ี ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 
วาดวยหลักเกณฑและการเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ พ.ศ. 2540 และมีหนาท่ีพิจารณาคัดเลือก 
ผูพักอาศัย เพ่ือเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ 

 ขอ 9  ในกรณีท่ีมีเหตุการณสําคัญ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต หรือทรัพยสินของทาง
ราชการ  ใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาดังกลาวโดยดวนแลวรายงานใหอธิการวิทยาลัยการปกครองทราบ 

หมวดท่ี 3 
หลักเกณฑและการคัดเลือกผูพักอาศัยเพ่ือเขาพักในบานพัก 

 ขอ 10  ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูพักอาศัยในอาคารแตละประเภทตามท่ีกําหนดไว คือ 
  10.1  บานเดี่ยว  2  ชั้น    สําหรับขาราชการ  ระดับ 8 
  10.2  บานแฝด   2  ชั้น    สําหรับขาราชการ  ระดับ 5-7 
  10.3  บานแถวและแฟลต   สําหรับลูกจาง และขาราชการ  ระดับ 1-4 และ 5-7 
 ขอ 11  การจัดลําดับสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ  ดังนี้ 
  11.1  ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดเขาอยูอาศัย    
ในบานพักของทางราชการเปนลําดับแรก ถาไดแจงใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน เขาอยูอาศัยในบานพักของทาง
ราชการแลว แตบุคคลนั้นไมยอมเขาพักอาศัยตามสิทธิดังกลาว บุคคลผูนั้นจะขอเบิกคาเชาบานไมได 
  11.2  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูเขาพักท่ีไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
เขาอยูอาศัยในบานพักของทางราชการอยูกอนแลว ทําใหผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ซ่ึงยายมาใหมไมสามารถ 
เขาอยูอาศัยในบานพักของทางราชการ โดยมิใชความผิดของผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานผูนั้น เม่ือผูท่ีมีสิทธิเบิก  
คาเชาบานจําเปนตองเชาบานพักอาศัยตามความเปนจริง ก็ยอมเบิกคาเชาบานไดตามหลักเกณฑของพระราช
กฤษฎีกา วาดวยระเบียบคาเชาบานขาราชการ 
  11.3  เม่ือบานพักของทางราชการวางลง ก็ใหคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือก   
ผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ไมวาจะไดใชสิทธิอยูหรือไมก็ตามไดเขาอยูอาศัยกอนตามขอ 11.1 หากไมมีผูท่ีมีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน หรือผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานไมยอมเขาไปอยูอาศัยในบานพักขาราชการ โดยสละสิทธิการเบิก
คาเชาบาน จึงทําใหพิจารณาคัดเลือกผูท่ีไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูได 
  11.4  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูเขาพักอาศัยในบานพักของทาง
ราชการแลว ทําใหผูท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานซ่ึงยายมาใหม ไมสามารถเขาอยูอาศัยในบานพักของทางราชการได 
เม่ือบุคคลผูนั้นไดเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานอยูในทองท่ีท่ีตั้งสํานักงานเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย
และไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น บุคคลผูนั้นยอมมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระคาเชาบาน หรือคาผอนชําระเงินกู 
เพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานไดภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ 
ซ่ึงหากตอมาบานพักของทางราชการวางลง คณะกรรมการไมจําเปนตองคัดเลือกใหบุคคลผูนั้นพักอาศัยในบานพัก
ของทางราชการ และใหมีสิทฺธิเบิกคาเชาบานตอไปได 
 ขอ 12  การจดัผูเขาพักใหจัดใหคนโสดและหรือคนอยูอยางโสดเขาพักอาศัยดวยกัน แตท้ังนี้
ตองเปนคนท่ีมีระดับอยูในเกณฑตามขนาดโครงสรางของบานพักหลังนั้นๆ ดวย 
  กรณีบานพักซ่ึงผูเขาพักมีครอบครัวไดพักอาศัยเพียงครอบครัวเดียว ถาบานพักหลังนั้น
มีขนาดใหญและหองวาง คณะกรรมการอาจพิจารณาใหคนโสด และหรือคนอยูอยางโสดเขาพักกับครอบครัวนั้นก็ได 
 ขอ 13  คุณสมบัติของผูเขาพักอาศัย 
    (1)  เปนผูมีสิทธิเขาพักในบานพักของทางราชการ 



    (2)  จําเปนตองพักตามภารกิจหนาท่ี 
    (3)  พักอยูอยางถาวร 
 ขอ 14  เม่ือผูเขาพักอาศัยไดเลื่อนระดับสูงข้ึน จะเรียกรองสิทธิขอเปลี่ยนบานพักหรือหองพัก
ท่ีมีผูอ่ืนเขาพักแลวไมได 
 ขอ 15  กรณีท่ีมีผูประสงคจะขอพักเพ่ิมข้ึน ใหยื่นคํารองตอฝายบริหาร เพ่ือรวบรวมคํารอง
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายๆ ไป เม่ือมีบานพักหรือหองพักวาง 

หมวดท่ี 4 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูพักอาศัย 

 ขอ 16  ดูแลรักษาอาคารบานพักอาศัย พรอมท้ังอุปกรณใหอยูในสภาพดีใชการได และเม่ือ
หมดสิทธิพักอาศัยตองสงมอบอาคารบานพักอาศัยคืนใหอยูในสภาพเดิม ถามีการชํารุดเสียหายผูสงมอบ     
ตองรับผิดชอบซอมแซมดวยคาใชจายของผูสงมอบเอง หากลาชา เม่ือคณะกรรมการดําเนินการซอมแซม       
ผูสงมอบตองรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว ท้ังนี้ หากมีปญหาการชําระคาใชจาย ผูสงมอบจะถูกวิทยาลัย     
การปกครองดําเนินการหักเงินชดใช 
 ขอ 17  รักษาความสะอาดบริเวณอาคารบานพักและรอบตัวอาคาร รวมท้ังไมสะสมสิ่งท่ี
อาจจะเปนเชื้อเพลิง ไมทําราวตากผาบนอาคารหนาท่ีพัก ดูแลรักษาหองน้ํา หองสวม ทอระบายน้ํา ใหสะอาด 
รวมท้ังจัดการเก็บเศษอาหาร ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ เทลงในภาชนะท่ีจัดไวให 
 ขอ 18  ดูแลมิใหผูพักอาศัยในครอบครัว ลักลอบเลนการพนัน หรือประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใด    
ท่ีผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม รวมท้ังไมทําการสงเสียงเอะอะรองรําทําเพลงหรือแสดงกิริยาวาจาไมสมควร 
อันเปนท่ีเดือดรอนรําคาญแกผูพักอาศัยใกลเคียง 
 ขอ 19  บริเวณอาคาร หรือตัวอาคารบานพักจะใชเปนสถานท่ีประกอบการคาใดๆ หรือใช
เปนสถานท่ีเลี้ยงสัตวไมได 
 ขอ 20  หามมิใหผูอาศัยกระทําการตอเติมปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดของ
อาคารบานพักขาราชการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิการวิทยาลัยการปกครอง โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 
 ขอ 21  การใชไฟฟา น้ําประปา ของอาคารบานพักแตละหนวย ใหผูเขาพักอาศัยในหนวยนั้น 
เปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายเอง สําหรับคาใชจายสวนรวมของอาคารใหผูพักอาศัยทุกหนวยชวยรับผิดชอบ
เฉลี่ยตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ขอ 22  หามมิใหบุคคลอ่ืนเขาพักอาศัย นอกจากบุคคลในครอบครัวเทานั้น แตตองไมโอน
หรือแบงหองใหผูอ่ืนเชา หรือใหผูอ่ืนเขาพักอาศัยแทน 
 ในกรณีนําบุคคลภายนอกเขามาพักชั่วคราวในบานพักตองไดรับอนุญาตจากอธิการวิทยาลัย
การปกครอง หรือรองอธิการวิทยาลัยการปกครองท่ีไดรับมอบหมายกอนทุกครั้ง และเจาบานตองรับผิดชอบตอ
การกระทําของผูมาพักดังกลาวทุกประการ 
 ขอ 23  หามจัดงานเลี้ยงท่ีบานพักหรือหองพักเกินเวลา 22.00 น. ไมวากรณีใด แตถามีบุคคล 
 ภายนอกวิทยาลัยการปกครองมารวมดวยตั้งแตหนึ่งคนข้ึนไป หรือมีบุคคลมิวาภายนอกหรือภายในรวมกันกับ
เจาบานแลวเกินกวา 7 คน จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากอธิการวิทยาลัยการปกครอง หรือ 
รองอธิการวิทยาลัยการปกครองท่ีไดรับมอบหมาย โดยผานหัวหนาฝายบริหารลวงหนากอนงานหนึ่งวัน 
 ขอ 24  หามจับปลา ยิงนก หรือเก็บผลไมท่ีเปนทรัพยสินของวิทยาลัยการปกครอง 
 ขอ 25  หามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของไปใชหองพักของอาคารเรียนเปนท่ีพัก 
 ขอ 26  ผูพักอาศัยท่ีฝาฝนไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ นอกจากจะถูกถอดถอนสิทธิพักอาศัยแลว 
อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยดวย 



หมวดท่ี 5 
การหมดสิทธิพักอาศัย 

 ขอ 27  ผูพักอาศัยหมดสิทธิพักอาศัย เม่ือ 
                               (1)  ตาย 
                               (2)  พนจากหนาท่ีราชการของสวนราชการท่ีมีสิทธิเขาพักอาศัย 
                               (3)  เม่ือคณะกรรมการมีมติถอดถอนสิทธิการพักอาศัย 

หมวดท่ี 6 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 28  ในวาระเริ่มแรกเปนเวลา 1 ป นับแตระเบียบมีผลบังคับใช มิใหนําความในขอ 11 
มาใชบังคับ และใหดําเนินการจัดลําดับสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ โดยในเบื้องตนใหสอบถาม
ความสมัครใจ ผูท่ีดํารงตําแหนงในวิทยาลัยการปกครองกอน เวนแตผูพักอาศัยเขามาดํารงตําแหนงใหม       
ในวิทยาลัยการปกครองหลังจากท่ีระเบียบมีผลบังคับใชแลวใหใชบังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2540 
 
 
 
  (นายศักดิ์  เกียรติกอง) 
                                                              อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง 

วาดวยหลักเกณฑและการเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ (ฉบับท่ี 2) 
(ฉบับเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2543 

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

 อาศัยอํานาจตามขอ 6 แหงระเบียบวาดวยหลักเกณฑและการเขาพักอาศัยในบานพักของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 อธิการวิทยาลัยการปกครอง จึงออกระเบียบเพ่ิมเติมไว  ดังนี้ 

  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยหลักเกณฑและการเขาพักอาศัย
ในบานพักของทางราชการ (ฉบับท่ี 2) (ฉบับเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2543”  
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศนี้ เปนตนไป 
 ขอ 3  ในระเบียบนี ้
          “ตัวแทนบานพัก” หมายความวา ผูท่ีไดรับคัดเลือกจากผูพักอาศัยในแตละอาคาร  
เปนตัวแทนผูพักอาศัยบานพัก 

หลักเกณฑการเขาพักอาศัยในบานพัก 

 ขอ 4  ขาราชการหรือลูกจาง ท่ีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑการคัดเลือก 
ผูพักอาศัยเพ่ือเขาพักในบานพักแลว ตองกรอกแบบประวัติ และวางเงินประกันความเสียหายบานพัก เปนเงิน 
1,000 บาท  
 ขอ 5  การขอรับคืนเงินประกันความเสียหายบานพักได เม่ือผูพักอาศัยหมดสิทธิพักอาศัย ใหยื่น
คําขอรับเงินประกันคืน วิทยาลัยการปกครอง จะคืนเงินประกันความเสียหายเม่ือดําเนินการตามขอ 13 
เรียบรอยแลว 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูพักอาศัยบานพัก 

 ขอ 6  ผูพักอาศัยบานพักไดเฉพาะบุคคลในครอบครัวท่ีมีชื่อระบุในแบบประวัติเทานั้น 
 ขอ 7  ผูพักอาศัยบานพัก ตองชําระคาไฟฟา น้ําประปา กับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเก็บเงิน 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงยอด หากพนกําหนด วิทยาลัยการปกครองจะดําเนินการถอนมิเตอร   
การตอมิเตอรผูพักอาศัยบานพัก จะตองชําระคาไฟฟา และหรือน้ําประปา พรอมกับคาบริการตัดและติดตั้งกลับ
มิเตอรไฟฟารายละ 100 บาท และหรือมิเตอรน้ําประปา รายละ 300 บาท เม่ือชําระเรียบรอย วิทยาลัย  
การปกครองจึงจะดําเนินการตอมิเตอรให หากพบวาผูพักอาศัยรายใด ลักลอบตอมิเตอรโดยพละการ วิทยาลัย
การปกครอง จะถอนสิทธิการพักอาศัยบานพัก และดําเนินการทางวินัย และทางอาญาดวย 
 ขอ 8  ทรัพยสินท่ีเกิดจากผูพักอาศัยบานพัก ตกแตง ตอเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง  
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารบานพักท่ีไดรับอนุญาตจากอธิการวิทยาลัยการปกครองแลว ทรัพยท้ังหมดจะตกเปนของ
วิทยาลัยการปกครอง จะรื้อถอน หรือเรียกคาทดแทนใดมิได 
 ขอ 9  ผูพักอาศัยบานพัก จะตองเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจไมตรีตอกัน เปนหูเปนตาใหกับ
เพ่ือนบานในขณะท่ีไมอยู ก็เพ่ือการพักอาศัยบานพักรวมกันอยางมีความสุข ตลอดจนชวยแนะนําบุตรหลานมิให
ขีดเขียนฝาผนังหรือทรัพยสินอันเปนสวนรวม 



 
 ขอ 10  หามวางกระถางตนไม หรือสิ่งของซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตราย บริเวณเฉลียง ระเบียง
หนาตาง หรือทางเดินเทา เปนตน 
 ขอ 11  หามทําราวตากผายื่นออกนอกตัวอาคาร และท้ิงขยะหรือราดน้ําออกทางเฉลียง 
ระเบียง หนาตาง หรือทางเดินเทา เปนตน ตลอดจนวางถังขยะ หรือสิ่งของอ่ืนใดบริเวณทางเดินเทาสวนรวม 

ตัวแทนบานพัก 

 ขอ 12  ใหผูพักอาศัยบานพักแตละอาคาร คัดเลือกตัวแทน จํานวน 3-5 คน หรืออาจมากกวา
ตามความเหมาะสม ตัวแทนผูพักอาศัยบานพัก เรียกวา “ตัวแทนบานพัก” มีหนาท่ี คอยสอดสอง ดูแล รับทราบ
ปญหาขอขัดของของผูพักอาศัยบานพัก ตลอดจนแนะนําใหผูพักอาศัยบานพักปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย
การปกครอง หากมีผูพักอาศัยบานพักฝาฝน หรือมีปญหาขอขัดของประการใดใหประสานงานกับสํานักอธิการ 
วิทยาลัยการปกครอง เพ่ือจะไดรายงานใหอธิการวิทยาลัยการปกครองทราบ 

การหมดสิทธิพักอาศัย 

 ขอ 13  กรณีผูพักอาศัยหมดสิทธิพักอาศัย ผูพักอาศัยจะตองสงมอบอาคารบานพักคืนใหอยู
ในสภาพเดิม พรอมท้ังชําระคาไฟฟา และคาน้ําประปา ในวันสงคืนบานพักภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันหมดสิทธิ
พักอาศัย โดยกอนสงมอบใหแจงผูตรวจสอบสภาพอาคารบานพักตรวจรับเรียบรอยกอน จึงจะสงมอบกับ 
สํานักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง ถาท่ีมีการชํารุดเสียหาย ใหทําบันทึกไวเปนหลักฐานและแจงใหผูสงมอบ 
รับผิดชอบซอมแซมโดยเร็ว หากดําเนินการลาชา วิทยาลัยการปกครอง เขาทําการซอมแซมจะเรียกเก็บคาใชจาย
จากผูสงมอบจากสวนท่ีเกินจากเงินประกันความเสียหาย และหากมีปญหาการชําระคาใชจาย ใหสํานักอธิการ 
วิทยาลัยการปกครอง แจงกองคลัง กรมการปกครอง หรือท่ีทําการปกครองจังหวัด ฝายการเงิน แลวแตกรณี 
เพ่ือหักเงินชดใชคาเสียหายดังกลาว 
 ผูตรวจสอบอาคารบานพัก  ประกอบดวย หัวหนางานอาคาร หัวหนางานสถานท่ี          
และหัวหนาตัวแทนบานพัก 

การลงโทษ 

 ขอ 14  หากผูพักอาศัยบานพักไมปฏิบัติตามหนาท่ีหรือขอหามในการพักอาศัยบานพัก 
วิทยาลัยการปกครอง จะดําเนินการ ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1  วากลาวตักเตือน 
  ข้ันตอนท่ี 2  เรียกพบเพ่ือทําทัณฑบน 
  ข้ันตอนท่ี 3  ถอนสิทธิพักอาศัย 
  ข้ันตอนท่ี 4  ดําเนินการทางวินัย 
  ข้ันตอนท่ี 5  แจงความดําเนินคดี 
 ขอ 15  ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการวิทยาลัยการปกครอง      
เปนผูวินิจฉัย 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 16  ในระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแตระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหผูพักอาศัยบานพักท่ีคางชําระ 
คาไฟฟา และหรือคาน้ําประปา และไมสามารถท่ีจะชําระคาไฟฟาและหรือคาน้ําประปาไดท้ังหมด ใหผูพักอาศัย
บานพักไปทําหนังสือยินยอมผอนชําระหนี้คาไฟฟาและหรือคาน้ําประปา ได ณ ท่ีสํานักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 
ภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2543 สําหรับวิธีการผอนชําระ เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 จะตองเสีย
คาไฟฟา น้ําประปาประจําเดือนเต็มจํานวน พรอมกับยอดเฉลี่ยคางชําระทุกเดือนจนกวาจะหมดหนี้คางชําระ 



 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2543 
 
 
 
  (นายปภัสร  วิไลจิตต) 
                                                              อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักขาราชการฝายปกครอง สวนกลาง อ.ธัญบุรี (วปค.) 

เรื่อง  การบริหารอาคารบานพักขาราชการฝายปกครอง สวนกลาง อ.ธัญบุรี (วปค.) 
----------------------------------------- 

 ดวยคณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ สวนกลาง อ.ธัญบุรี (วปค.) ไดมีมติการประชุม
ครั้งท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2546 กําหนดเรื่องการบริหารอาคารบานพักขาราชการฝายปกครอง
สวนกลาง อ.ธัญบุรี (วปค.) ไว เพ่ือเปนการจัดระเบียบในการพักอาศัยบานพักใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการบริหารอาคารบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) เปนไปตามมติ
คณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ จึงแจงการดําเนินการบริหารอาคารบานพักฯ อ.ธัญบุรี 6 ประการ 
  1.  มาตรการในการดําเนินการเก่ียวกับคาไฟฟา-น้ําประปา อ.ธัญบุรี (วปค.) 
 2.  การพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิผูพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 
 3.  การพิจารณากติกาการอยูรวมกันในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 
 4.  การหมดสิทธิพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 
 5.  การดําเนินการเก่ียวกับเงินประกันคาหองพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 
 6.  คณะกรรมการบริหารชุมชน (คบช.) อาคารบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 
รายละเอียดการดําเนินการแนบทายประกาศฉบับนี้ และจะดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว 
ถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
 
 
 

(นายณฐพล  บุญมาก) 
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักขาราชการฝายปกครอง สวนกลาง อ.ธัญบุรี (วปค.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 เพ่ือใหการจัดเก็บคาไฟฟา-น้ําประปา เปนไปดวยความเรียบรอย และแกไขปญหาการคางชําระ
คาไฟฟา-น้ําประปา คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใหมีมาตรการในการดําเนินการเก่ียวกับคาไฟฟา-น้ําประปาใหม 
ดังนี้ 
  
 

     1.1  แจงหนี้คางชําระใหมาชําระเงินคาไฟฟา-น้ําประปา ภายในกําหนด 15 วัน         
นับแตวันท่ีออกหนังสือ  
     1.2  ในกรณีท่ีมาชําระหนี้ แตมีเงินมาชําระหนี้ไมครบ ใหดําเนินการ 
  1)  ทําหนังสือแสดงความยินยอมให กค. หักเงินเดือน ชําระหนี้คาไฟฟา-น้ําประปา 
ท่ีคางชําระ โดยครั้งแรกใหชําระเงิน 1 ใน 3 ของเงินท่ีคางชําระกอน และกําหนดใหชําระสวนท่ีเหลือไมเกิน   
2 เดือน 
  2)  สําหรับคาใชจายรายเดือนใหม ใหปฏิบัติตามมาตรการเก็บคาไฟฟา-น้ําประปา  
ท่ีกําหนดใหม 
     1.3  หากไมมาชําระเงินคาไฟฟา-น้ําประปา ดําเนินการถอนมิเตอร ตามระเบียบวิทยาลัย 
การปกครอง โดยการถอนและติดตั้งกลับมิเตอร ซ่ึงผูพักอาศัยจะตองชําระคาใชจาย ดังนี้ 
  1)  คาไฟฟา  คิดอัตราคาบริการ  จํานวนเงิน     50.00  บาท 
  2)  คาน้ําประปา คิดอัตราคาบริการ  จํานวนเงิน   200.00  บาท 
     1.4  ประธานคณะอนุกรรมการไดแตงตั้งคณะทํางานถอดถอนและติดตั้งกลับมิเตอร
ไฟฟา-น้ําประปา ประกอบดวย 
  1)  นายทองอยู  ชางเนียม   หน.ง.กฬ. เปนหัวหนาคณะทํางาน 
  2)  นายสุรัตน  กาญจนเจตนี   หน.น.วส. 1 เปนคณะทํางาน 
  3)  นายชะออม  วงศพราหมณ ผช.หน.ง.บพ. เปนคณะทํางานและเลขานุการ 
  มีหนาท่ีถอดถอนและติดตั้งกลับมิเตอรไฟฟาและหรือน้ําประปาบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 
ท่ีคางชําระไฟฟา-น้ําประปา ตามรายชื่อท่ีประธานคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติใหถอดถอนและติดตั้งกลับมิเตอร 
     1.5  กรณีท่ีไมมาดําเนินการใดๆ ตามกําหนดเวลา ใหดําเนินการแจงรายชื่อใหคณะอนุกรรมการ
บริหารอาคารบานพัก เพ่ือมีมติถอดถอนสิทธิการพักอาศัยและใหออกจากบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) และดําเนินการ
ตอไปนี้ 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศคณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ เรื่อง การบริหารอาคารบานพักฯ 

ประการท่ี 1 มาตรการในการดําเนินการเก่ียวกับคาไฟฟา - นํ้าประปาบานพักฯ

   

1.  กรณีคางชําระเดิม 



  1)  มีหนังสือแจงมติของคณะอนุกรรมการฯ ใหบุคคลท่ีมติคณะอนุกรรมการฯ ถอดถอน 
สิทธิการพักอาศัยในบานพักฯ เพ่ือใหดําเนินการสงคืนหองพัก ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีออกหนังสือ หากพน
กําหนด คณะอนุกรรมการฯ จะดําเนินการเขาตรวจสอบหองพัก ถาหองพักมีการชํารุดเสียหาย ใหทําบันทึกไว
เปนหลักฐานและเรียกเก็บคาใชจาย กรณีไมมีเงินประกันความเสียหาย หรือจากสวนท่ีเกินจากเงินประกัน   
ความเสียหาย (ถามี) 
  2)  แจงมติคณะอนุกรรมการฯ ใหผูบังคับบัญชาของบุคคลท่ีคณะอนุกรรมการฯ มีมติ 
ถอดถอนสิทธิพักอาศัย พรอมท้ังหนี้คางชําระและคาใชจายอ่ืนๆ (ถามี) เพ่ือใหแจงผูใตบังคับบัญชาไปดําเนินการ
ใหถูกตอง 
  3)  แจง กจ. เพ่ือประสานงานในกรณีท่ีมีหนี้คางชําระ เพ่ือให กจ. ดําเนินการทวงหนี้   
ท่ีคางชําระ 
  4)  แจง มติคณะอนุกรรมการฯ ให คบก. เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  มีข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 
     2.1  ในวันท่ี 1-3 ของทุกเดือน เจาหนาท่ีเก็บเงิน รับใบรับเงินคาไฟฟาและใบรับเงิน   
คาน้ําประปา และรับใบแจงหนี้คาไฟฟาและใบแจงหนี้คาน้ําประปา โดยกําหนดในใบแจงหนี้ใหมาชําระภายใน
วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
     2.2  ในวันท่ี 4-11 ของทุกเดือน เจาหนาท่ีเก็บเงิน ออกเก็บเงินตามหอง เวลา 17.00-
20.00 น. ในกรณีไมพบใหติดใบแจงหนี้ไวท่ีหนาหอง หรือพบแตยังไมชําระ ก็ใหใบแจงหนี้ไวเพ่ือไปชําระเงิน
ภายในกําหนด 
     2.3  ในวันท่ี 12 ของทุกเดือน เจาหนาท่ีเก็บเงิน สงเงินคาไฟฟา-น้ําประปา พรอมใบรับเงิน
ท่ีคางชําระ 
     2.4  ในวันท่ี 13-15 ของทุกเดือน ใหผูคางชําระมาจายเงินท่ีคางชําระคาไฟฟา-น้ําประปา 
ท่ี ง.บพ. 
     2.5  ในวันท่ี 16 ของทุกเดือน ง.บพ. เสนอหนังสือระงับการใชไฟฟา-น้ําประปา พรอมรายชื่อ
ผูท่ีคางชําระใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ ลงนาม แลวแจงใหคณะทํางานถอดถอนและ
ติดตั้งกลับมิเตอร ดําเนินการถอดถอนมิเตอร 
 

.......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  มาตรการเก็บคาไฟฟา-น้ําประปาใหม 



 
 
 

 เพ่ือเปนการกําหนดการพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.)
ขาราชการท่ียื่นความประสงคเขาพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) คณะอนุกรรมการฯ มีมติการพิจารณา
คุณสมบัติผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.)  ดังตอไปนี้ 
 

 

  1.1  ตองเปนขาราชการพลเรือน สังกัดกรมการปกครองในสวนกลางและสวนภูมิภาค
เฉพาะขาราชการท่ีปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง อ.ลําลูกกา และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
  1.2  เปนขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ 
  1.3  ตองไมมีเคหสถานของตนเอง หรือของสามี หรือภริยาท่ีพออาศัยอยูรวมกันได    
ในทองท่ี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
  1.4  ตองไมเปนทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองท่ีท่ีกลับเขารับราชการใหม  
ตามขอ 1.1 
  1.5  ตองไมเปนบุคคลท่ีไดรับคําสั่ง (ยาย) มาปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 1.1 ตามคํารองขอ
ของตนเอง 
 
 

  2.1  ยื่นคํารองขอเขาพักอาศัยในบานพักฯ ตามแบบท่ี วปค. กําหนด 
  2.2  เอกสารประกอบคํารองขอเขาพักอาศัยในบานพักฯ 
   1)  สําเนาทะเบียนราษฎร  รับรองสําเนาถูกตอง 
   2)  สําเนาคําสั่งท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน 
     
 

  3.1  ทําบันทึกขอตกลงการเขาพักอาศัยในบานพัก อ.ธัญบุรี (วปค.) 
  3.2  หนังสือยินยอมใหหักเงินหรือเงินอ่ืนใด เพ่ือชําระคาไฟฟา-น้ําประปาและคาใชจาย
เก่ียวกับการซอมแซมบานพัก 
   1)  ชําระเงินประกันหองพักจํานวน 1,000 บาท 
   2)  กอนเขาพักอาศัยใหตรวจสอบหองพักวาอยูในสภาพใดกับคณะกรรมการตรวจสอบ
หองพักตามแบบสํารวจหองพักท่ี วปค. กําหนด 
 
 

  4.1  มีหองพักวาง 
  4.2  ไมมีผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานยื่นความประสงคขอเขาพัก หรือ 
  4.3  มีผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานยื่นความประสงค แตยังมีหองพักเหลืออยูในขณะนั้น 
  4.4  การพิจารณาอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ 

 

ประการท่ี 2 การพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธพิกัอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี 

1.  คุณสมบัติผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักฯ 

2.  วธิีการยื่นความประสงคขอเขาพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 

3.  เม่ือไดรับการพิจารณาใหเขาพักอาศัยในบานพักแลว ผูพักอาศัยตองมาดําเนินการ 

4.  การพิจารณาขาราชการผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาพักอาศัยในบานพัก อ.ธัญบุรี (วปค.) 

 

..................................................

 



 
 

 การพิจารณากติกาการอยูอาศัยรวมกันในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) เพ่ือปลูกจิตสํานึกและ
สงเสริมสนับสนุนใหผูท่ีพักอาศัยอยูรวมกันปฏิบัติตามกติกาการอยูอาศัยรวมกันในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 
คณะอนุกรรมการฯ มีมติกติกาการอยูรวมกันในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) ดังนี้ 
 1.  ดูแลรักษาอาคารบานพักอาศัย พรอมท้ังอุปกรณใหอยูในสภาพดีใชการได และเม่ือหมดสิทธิ
พักอาศัยตองสงมอบอาคารบานพักอาศัยคืนใหอยูในสภาพเดิม ถามีการชํารุดเสียหายผูสงมอบตองรับผิดชอบ
ซอมแซมดวยคาใชจายดังกลาว ท้ังนี้  หากมีปญหาการชําระคาใชจาย ผูสงมอบจะถูกกรมการปกครอง
ดําเนินการหักเงินชดใช 
 2.  รักษาความสะอาดบริเวณอาคารบานพักและรอบตัวอาคาร รวมท้ังไมสะสมสิ่งท่ีอาจจะ
เปนเชื้อเพลิง ไมทําราวตากผาบนอาคารหนาท่ีพัก ดูแลรักษาหองน้ํา หองสวม ทอระบายน้ําใหสะอาด รวมท้ัง
ตองจัดการเก็บเศษอาหาร ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ เทลงในภาชนะท่ีจัดไวให 
 3.  ดูแลมิใหผูพักอาศัยในครอบครัว ลักลอบเลนการพนัน หรือประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีผิดกฎหมาย 
และศีลธรรมอันดีงาม รวมท้ังไมทําการสงเสียงเอะอะรองรําทําเพลงหรือแสดงกิริยาวาจาไมสมควร อันเปนท่ี
เดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 
 4. บริเวณอาคารหรือตัวอาคารบานพักจะใชเปนสถานท่ีประกอบการคาใดๆ หรือใชเปน
สถานท่ีเลี้ยงสัตวมิได 
 5.  หามมิใหผูอาศัยกระทําการตอเติมปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร
บานพักขาราชการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการปกครอง 
 6.  การใชไฟฟา น้ําประปา ของอาคารบานพักแตละหนวย ใหผูเขาพักอาศัยในหนวยนั้น   
เปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายเอง สําหรับคาใชจายสวนรวมของอาคารใหผูพักอาศัยทุกหนวยรวมรับผิดชอบ
เฉลี่ยตามเกณฑท่ี คบช. กําหนด 
 7.  หามมิใหนําบุคคลอ่ืนเขาพักอาศัย นอกจากบุคคลในครอบครัวเทานั้น และตองไมโอน
หรือแบงหองผูอ่ืนเชาหรือใหผูอ่ืนเขาพักอาศัยแทน ในกรณีนําบุคคลภายนอกเขามาพักชั่วคราวในบานพัก   
ตองไดรับอนุญาตจากอธิการวิทยาลัยการปกครอง หรือรองอธิการวิทยาลัยการปกครองท่ีไดรับมอบหมาย  
กอนทุกครั้ง และเจาบานตองรับผิดชอบตอการกระทําของผูมาพักดังกลาวทุกประการ   
 8.  หามจัดงานเลี้ยงท่ีบานพักหรือหองพักเกินเวลา 22.00 น. ไมวากรณีใด แตถามี
บุคคลภายนอก วปค. มารวมดวยตั้งแตหนึ่งคนข้ึนไป หรือมีบุคคลภายนอกหรือภายในรวมกันกับเจาบานแลว
เกินกวา 7 คน จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากรองอธิการวิทยาลัยการปกครองท่ีไดรับมอบหมาย 
โดยผานงานบริหารอาคารบานพักฯ ลวงหนากอนงานหนึ่งวัน 
 9.  หามจับปลา ยิงนก หรือเก็บผลไมท่ีเปนทรัพยสินของวิทยาลัยการปกครอง 
 10. ผูพักอาศัยท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ นอกจากจะถูกถอดถอนสิทธิพักอาศัยแลว 
อาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยดวย 
 11. กรณีมีปญหาขอขัดของประการใดๆ ใหยื่นคํารองตอประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
อาคารบานพักฯ เพ่ือพิจารณาเปนแตละกรณี 

........................................... 
 
 
  
 

ประการท่ี 3 การพิจารณากติกาการอยูอาศัยรวมกันในบานพักฯ อ.ธญับุรี (วปค.) 



 
 
 

 ขาราชการท่ีหมดสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) มีหนาท่ีตองสงคืนหองพัก   
ใหอยูในสภาพเดิม หากมีการชํารุดเสียหาย ผูพักอาศัยตองชําระคาใชจายในการดําเนินการซอมแซมหองพัก  
ใหอยูในสภาพเดิม คณะอนุกรรมการฯ มีมติเก่ียวกับการหมดสิทธิพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) เพ่ือให
เปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูท่ีรับผิดชอบงานบริหารอาคารบานพัก และผูพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี 
(วปค.)  ดังนี้ 
 
  

  1.1  ตาย 
  1.2  ขาราชการท่ีพักอาศัยในบานพักฯ เม่ือไดรับคําสั่งใหไปดํารงตําแหนงหนาท่ีราชการ
นอกสังกัดในสวนกลาง และนอกเขตพ้ืนท่ี อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง อ.ลําลูกกา และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
  1.3  พนจากหนาท่ีราชการในสังกัด กรมการปกครอง 
  1.4  คณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) มีมติถอดถอนสิทธิ  
การพักอาศัย 
 
 

  2.1  ตองสงคืนหองพักภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีหมดสิทธิพักอาศัย 
  2.2  เม่ือผูพักอาศัยสงคืนหองพัก ใหคณะกรรมการตรวจสอบหองพักแตละตึก ดําเนินการ
ตรวจสอบสภาพหองพัก ตามแบบสํารวจหองพักท่ี วปค. กําหนดคณะกรรมการตรวจสอบหองพัก ประกอบดวย 
   2.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบหองพัก ตึก 1  ประกอบดวย 
    1)  นายเฉลิมพล   ม่ังค่ัง หน.ฝ.บห.สน.อธ.      เปนประธานฯ 
    2)  นายณรงค   บริบูรณ หน.ง.บพ.      เปนกรรมการ 
    3)  นายไชยา   เจริญยิ่ง นพบ. 5     เปนกรรมการและเลขานุการ 
   2.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบหองพัก ตึก 2  ประกอบดวย 
    1)  นายเอกฉันท    บุณยรัตพันธุ   หน.ฝ.กศ.           เปนประธานฯ 
    2)  นายทองอยู   ชางเนียม   หน.ง.กฬ.      เปนกรรมการ 
    3)  นายสุรัตน   กาญจนเจตนี  หน.น.วส. 1  เปนกรรมการและเลขานุการ 
   ใหคณะกรรมการตรวจสอบหองพักแตละตึก มีอํานาจหนาท่ี เขาตรวจสอบหองพัก
เม่ือมีการสงคืนหองพัก หรือผูพักอาศัยหมดสิทธิเขาพักอาศัย ถาหองพักมีการชํารุดเสียหาย ใหทําบันทึกไวเปน
หลักฐานและเรียกเก็บคาใชจาย กรณีไมมีเงินประกันความเสียหาย หรือจากสวนท่ีเกินจากเงินประกันความ
เสียหาย 
 
 

  3.1  ทําหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน หรือเงินอ่ืนใดชําระคาใชจายโดยผอนชําระ     
ไมเกิน 2 เดือน ในวันทําหนังสือยินยอมใหชําระเงินจํานวน 1 ใน 3 ของคาใชจายท่ีตองชําระกอน 
  3.2  กรณีท่ีไมมาทําหนังสือยินยอมผอนชําระเงินท่ีคางชําระใหดําเนินการ 

ประการท่ี 4 การหมดสิทธิพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 

1.  การหมดสิทธิพักอาศัยในบานพัก อ.ธัญบุรี (วปค.) 

 

2.  การสงคืนหองพักเม่ือหมดสิทธิพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 

 

3.  กรณีมีปญหาการคางชําระคาใชจายใหดําเนินการ 

 



   3.2.1  แจงผูบังคับบัญชาผูนั้น เพ่ือทราบและแจงใหผู ใตบังคับบัญชาไป
ดําเนินการใหถูกตอง 
   3.2.2  แจงกองการเจาหนาท่ี เพ่ือใหติดตามทวงถามหนี้ท่ีคางชําระ 
    3.2.3  แจง คบก. เพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 
 
      

 

  4.1  ใหผูมีสิทธิพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) ตอไปได เฉพาะขาราชการท่ีพัก
อาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) กอนหนาท่ี พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใชบังคับ 
  4.2  กรณีท่ีหมดสิทธิพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 
   4.2.1  ขาราชการสังกัดกรมการปกครองท่ีอยูในบานพัก อ.ธัญบุรี (วปค.) ปจจุบัน 
ขอโอนไปกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกระทรวง ทบวง 
กรมอ่ืนใด หรือ 
   4.2.2  ขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และกรมปองกันและ
และบรรเทาสาธารณภัย ไดรับคําสั่งแตงตั้ง (ยาย) ไปดํารงตําแหนงในสวนภูมิภาค  
   4.2.3  ขาราชการท่ีหมดสิทธิพักอาศัยในบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) ตองสงคืนหองพัก
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับคําสั่งรับโอน 

................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  กรณีท่ีโอนไปดํารงตําแหนงในหนวยงานสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 
 
 
 คณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) มีมติเพ่ิมเติมการดําเนินการ
เก่ียวกับเงินประกันความเสียหายหองพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.)  ดังนี้ 

1.  เก็บเงินคาประกันความเสียหายหองพักฯ จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
2.  ใหมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประกันความเสียหายหองพักฯ วปค. ประกอบดวย 
 2.1  นายณฐพล   บุญมาก รอง อธ.วปค. เปนประธานกรรมการฯ 
 2.2  นายทองอยู  ชางเนียม หน.ง.กฬ.  เปนกรรมการฯ 
 2.3  นายณรงค บริบูรณ หน.ง.บพ.  เปนกรรมการฯ 
3.  การขอคืนเงินประกันความเสียหายหองพักฯ  
      3.1  ใหยื่นคํารองขอคืนเงินประกันความเสียหายหองพักฯ ตามแบบท่ี วปค. กําหนด 

พรอมดวยแบบตรวจสอบหองพัก และหากมีคาใชจายไมเกินจากเงินประกันใหหักจากเงินประกัน 
  3.2  กรณีท่ีมีคาใชจายเกินจากเงินประกันความเสียหายหองพักฯ ใหดําเนินการเชนเดียวกับ
การสงคืนหองพัก 

………………………………………….. 
 

 
 

 ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการบริหารชุมชน (คบช.) อาคารบานพักอาศัยของขาราชการ
ฝายปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหมีการเลือกตั้ง คบช. ประจําตึกๆ ละ 5 คน คณะอนุกรรมการฯ มีมติ   
การพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารชุมชน (คบช.) อาคารบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.)  ดังนี้ 

1.  หลักจากคณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ ประชุมหารือเพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารชุมชน (คบช.) อาคารบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) เสร็จแลว 
 2.  เม่ือดําเนินการตามขอ 1 แลว ประธานคณะอนุกรรมการบริหารอาคารบานพักฯ แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง คบช. เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการบริหารชุมชนตามขอบเขตท่ีกําหนดตามระเบียบ
กรมการปกครอง วาดวยการบริหารชุมชน (คบช.) อาคารบานพักอาศัยของขาราชการฝายปกครอง พ.ศ. 2539 
ตอไป  

………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประการท่ี 5 การดําเนินการเก่ียวกับเงินประกันคาหองพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 

ประการท่ี 6 คณะกรรมการบริหารชุมชน (คบช.) อาคารบานพักฯ อ.ธัญบุรี (วปค.) 



 
 
 
 
 
 
 


