ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก
วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพ'(อใหการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร เป*นไปดวยความเรยบรอย
ปลอดภย และเหมาะสม
อาศยอ.านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แหงพระราชบญญตองคการสงเคราะหทหารผานศก
พ.ศ. ๒๕๑๐ และขอ ๒๗ แหงขอบงคบสภาทหารผานศก วาดวยการสงเคราะหทหารผานศก ครอบครวทหารผานศก
และทหารนอกประจ.าการ พ.ศ. ๒๕๒๒ จงวางระเบยบไวดงตอไปน6
ขอ ๑ ระเบยบน6เรยกวา “ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคาร
พกอาศยทหารผานศกพการและบตร พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบยบน6ใหใชบงคบต6งแตบดน6เป*นตนไป
ขอ ๓ ในระเบยบน6
“อาคาร หมายถง อาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร แบงออกเป*น ๒ สวน ไดแก
สวนท( ๑ ประกอบดวย อาคารช6นท( ๑ และช6นท( ๒ เป*นสวนพกอาศยของทหารผานศก
สวนท( ๒ ประกอบดวย อาคารช6นท( ๓ และช6นท( ๔ เป*นสวนพกอาศ.ยของบตรทหารผานศก
“หวหนาหนวยอาคาร” หมายถง หวหนาหนวยอาคารสงเคราะห กองสวสดการ
ฝ=ายสวสดการสงเคราะห องคการสงเคราะหทหารผานศก
“ทหารผานศก” หมายถง ทหารผานศกนอกประจ.าการท(พการทพพลภาพหร'อพการ
“บตร” หมายถง บตรโดยชอบดวยกฎหมายของทหารผานศกนอกประจ.าการทกช6นบตร
หร'อบตรผAไดรบบตรประจ.าตวครอบครวทหารผานศก บตรช6นท( ๑
“ผAพกอาศย” หมายถง ทหารผานศกท(พกอาศยในอาคารสวนท( ๑ หร'อบตรท(พกอาศยใน
อาคารสวนท( ๒ หร'อบคคลท(ผAอ.านวยการองคการสงเคราะหทหารผนศก อนญาตใหพกอาศย
ขอ ๔ ใหผAอ.านวยการฝ=ายสวสดการสงเคราะห เป*นผAรกษาการตามระเบยบน6
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ขอ ๕ ใหมคณะกรรมการพจารณาการเขาพกอาศยในอาคาร ประกอบดวย
๕.๑ ผAอ.านวยการฝ=ายสวสดการสงเคราะห
เป*นประธานกรรมการ
๕.๒ รองผAอ.านวยการฝ=ายสวสดการสงเคราะห
เป*นรองประธานกรรมการ
๕.๓ ผAอ.านวยการกองกฎหมาย ส.านกงานเลขานการ
เป*นกรรมการ
๕.๔ ผAอ.านวยการกองทนสงเคราะห ฝ=ายสวสดการสงเคราะห
เป*นกรรมการ
(๑)

แกไขเพ(มเตมโดย ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศย
ทหารผานศกพการและบตร (ฉบบท( ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
(๑)

-๒๕.๕ ผAอ.านวยการกองอาชพ ฝ=ายอาชวสงเคราะห
๕.๖ ผAอ.านวยการกองเวชศาสตรฟIJนฟAและออรโธปKดกส
โรงพยาบาลทหารผานศก
๕.๗ ผAอ.านวยการกองสวสดการ ฝ=ายสวสดการสงเคราะห

เป*นกรรมการ
เป*นกรรมการ

เป*นกรรมการ
และเลขานการ
๕.๘ หวหนาแผนกสงเคราะหการศกษา กองสวสดการ
เป*นกรรมการและ
ฝ=ายสวสดการสงเคราะห
ผAชวยเลขานการ
๕.๙ หวหนาหนวยอาคารสงเคราะห กองสวสดการ
เป*นกรรมการและ
ฝ=ายสวสดการสงเคราะห
ผAชวยเลขานการ
คณะกรรมการมหนาท(พจารณาใหสทธหร'อเพกถอนสทธเขาพกอาศยในอาคารตามหลกเกณหท(ก.าหนดไว
ในระเบยบน6 แลวเสนอผAอ.านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก เพ'(อพจารณาอนมต
หมวด ๒
คณสมบตและหลกเกณฑการพจารณาใหเขาพกอาศย
ขอ ๖ ผAมสทธเขาพกอาศยในอาคาร จะตองมคณสมบต ดงน6
๖.๑ ทหารผานศกท(พกอาศยในอาคารสวนท( ๑
๖.๑.๑ ยากจนขดสน ไมมผAอปการะดAแล
๖.๑.๒ สามารถชวยเหล'อตนเองไดพอสมควร
๖.๒ บตรท(พกอาศยในอาคารสวนท( ๒
๖.๒.๑ เป*นบตรโดยชอบดวยกฎหมายของทหารผานศกนอกประจ.าการทกช6นบตร
หร'อบตรผAไดรบบตรประจ.าตวครอบครวทหารผานศก บตรช6นท( ๑
๖.๒.๒ สถานภาพโสด อายไมเกน ๒๗ ปO ก.าลงศกษาต6งแตระดบมธยมศกษาตอนปลาย
หร'อเทยบเทา ถงระดบอดมศกษา และสถานศกษาอยAในเขตกรงเทพมหานคร จงหวดนนทบร จงหวดปทมธาน
จงหวดสมทรปราการ จงหวดพระนครศรอยธยา และจงหวดนครปฐม
ขอ ๗ หลกเกณฑการพจารณาใหเขาพกอาศย
๗.๑ ทหารผานศกท(พกอาศยในอาคารสวนท( ๑
๗.๑.๑ เป*นผAท(ไมมบานพกอาศยของตนเอง
๗.๑.๒ เป*นผAท(ไมไดรบการสงเคราะหดานท(พกอาศยจากองคการสงเคราะหทหารผานศก
หนวยงานราชการ รฐวสาหกจ หร'อหนวยงานอ'(นใด ท(ต6งอยAในเขตกรงเทพมหานคร จงหวดนนทบร จงหวดปทมธาน
จงหวดสมทรปราการ จงหวดพระนครศรอยธยา และจงหวดนครปฐม
๗.๑.๓ ทหารผานศกนอกประจ.าการ บตรช6นท( ๑ ท(พการทพพลภาพหร'อพการ จะไดรบ
การพจารณาเป*นล.าดบแรก
(๑)

แกไขเพ(มเตมโดย ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศย
ทหารผานศกพการและบตร (ฉบบท( ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
(๑)

-๓๗.๒ บตรท(พกอาศยในอาคารสวนท( ๒
๗.๒.๑ เป*นผAท(ตนเองและบดามารดาไมมบานพกอาศย ซ(งต6งอยAในเขตกรงเทพมหานคร
จงหวดนนทบร จงหวดปทมธาน จงหวดสมทรปราการ จงหวดพระนครศรอยธยา และจงหวดนครปฐม
๗.๒.๒ เป*นผAท(ไมไดรบการสงเคราะหดานท(พกอาศยจากหนวยงานราชการ รฐวสาหกจ
หร'อหนวยงานอ'(นใด ซ(งต6งอยAในเขตกรงเทพมหานคร จงหวดนนทบร จงหวดปทมธาน จงหวดสมทรปราการ
จงหวดพระนครศรอยธยา และจงหวดนครปฐม
๗.๒.๓ บตรผAไดรบบตรประจ.าตวครอบครวทหารผานศก บตรช6นท( ๑ จะไดรบการพจารณา
เป*นล.าดบแรก
๗.๓ ผAท(มเหตจ.าเป*นอ'(น ๆ ท(องคการสงเคราะหทหารผานศกเหSนสมควร
ขอ ๘ ผAท(ประสงคจะเขาพกอาศยในอาคาร ตองย'น( ค.ารองตอหวหนาหนวยอาคาร พรอมหลกฐานดงน6
๘.๑ ค.ารองตามแบบ อผศ.๑ และรายละเอยดประวตผAพกอาศยตามแบบค.าขอเขาพกอาศย
ตามผนวก ก. ทายระเบยบน6
๘.๒ ส.าเนาบตรประจ.าตวทหารผานศก หร'อส.าเนาบตรประจ.าตวครอบครวทหารผานศก บตรช6นท( ๑
ตามกรณ และส.าเนาบตรประจ.าตวประชาชน
๘.๓ ส.าเนาทะเบยนบานทหารผานศก
๘.๔ ส.าเนาสAตบตรหร'อส.าเนาหนงส'อรบรองบตร
๘.๕ ส.าเนาหนงส'อรบรองการเป*นนกเรยนหร'อนกศกษา (กสก.๒) หร'อหนงส'อรบรองผลการ
ศกษาและความประพฤต (กสก.๓)
๘.๖ หลกฐานตาง ๆ ตามควรแกกรณ
หมวด ๓
การเขาพกอาศย
ขอ ๙ การเขาพกอาศยในอาคาร ใหปฏบตดงน6
๙.๑ ผAพกอาศยตองท.าสญญาการพกอาศย โดยก.าหนดระยะเวลาสญญาการพกอาศยเป*นเวลา
๑ ปO ตามแบบสญญาในผนวก ข. ทายระเบยบน6 และรบมอบทรพยสนส(งของเคร'อ( งใชประจ.าหองพกอาศยตามบญช
ในผนวก ค. ทายระเบยบน6 พรอมช.าระคาบ.ารง และคาประกนทรพยสนส(งของเคร'(องใชดงกลาวหากเสยหาย ตลอดจน
คาใชจายสาธารณAปโภคตามจ.านวนท(ก.าหนด
๙.๒ ผAพกอาศยซ(งเป*นบตรตองใหบดาหร'อมารดาหร'อผAปกครองท.าหนงส'อรบรองยนยอมชดใช
ความเสยหายจากการท(ผAพกอาศยผดสญญาหร'อขอก.าหนดท(ตกลงไว และไมสามารถชดใชใหแกองคการสงเคราะห
ทหารผานศกตามแบบในผนวก ง. ทายระเบยบน6
๙.๓ ผAพกอาศยจะตองพกอาศยในหองพกท(ไดรบสทธไวเทาน6น ไมมสทธยาย แลกเปล(ยน
หร'อโอนสทธใหผAอ'(น หากมเหตจ.าเป*นขอเปล(ยนแปลงตองแจงหวหนาหนวยอาคาร และไดรบการอนญาตใหเปล(ยนได
จงสามารถด.าเนนการตามควรแกกรณ

-๔๙.๔ ผAพกอาศยมหนาท(ตองปฏบตตามประกาศ ค.าส(ง ระเบยบ ซ(งองคการสงเคราะห
ทหารผานศกก.าหนดในการพกอาศย และตองปฏบตตามสญญา รวมท6งการวากลาว แนะน.า ตกเต'อน ของหวหนา
หนวยอาคาร หร'อผAรบมอบหมาย โดยเครงครด
๙.๕ ผAพกอาศยมหนาท(ตองดAแล รกษา อาคารสถานท( ทรพยสมบต วสดครภณฑตาง ๆ ท6งท(
อยAVในสวนของหองพกอาศยและสวนของอาคารท(พก มใหเกดความเสยหาย
๙.๖ ผAพกอาศยมหนาท(ตองรบผดชอบชดใชคาเสยหายของทรพยสนส(งของเคร'(องใชภายในหองพก
และสวนอ'(นในอาคารท(ไดกอใหเกดควมเสยหาย ซ(งมใชความเสยหายท(เกดจากความเส'(อมสภาพ หร'อเกดข6นตามอาย
การใชงานโดยปกต และหากมความช.ารดเสยหายข6น ตองแจงใหหวหนาหนวยอาคาร หร'อผAรบมอบหมายทราบทนท
๙.๗ ผAพกอาศยมหนาท(ตองเขารวมประชม และรวมกจกรรมท(จดข6นเพ'(อประโยชนในการช6แจง
ขอมAลตาง ๆ หร'อเพ'(อการพฒนา
๙.๘ ผAพกอาศยตองปฏบต ดAแลหองพกอาศยใหสะอาดเรยบรอย และระมดระวงในเหตท(จะกอ
ใหเกดอนตราย เชน อคคภย
ขอ ๑๐ ขอก.าหนดในการพกอาศย
๑๐.๑ หามน.าบคคลภายนอกข6นบนหองพกโดยไมไดรบอนญาตจากหวหนาหนวยอาคารหร'อผAรบ
มอบหมาย และหามน.าบคคลภายนอกเขาพกในหองพกโดยเดSดขาด ยกเวนอนญาตใหครอบครวของผAพกอาศยใน
อาคารสวนท( ๑ อนไดแก บดา มารดา ภรรยา และบตร มาเย(ยมเยยนและพกคางค'นไดเฉพาะวนหยดราชการ
เป*นคร6งคราว โดยแจงใหหวหนาหนวยอาคาร หร'อผAรบมอบหมายทราบ และขออนญาตกอนลวงหนาอยางนอย ๑ วน
และบคคลในครอบครวผAไดรบอนญาตตองปฏบตตามขอก.าหนดดงเชนผAพกอาศย
๑๐.๒ หามเปKดวทย โทรทศน เคร(องขยายเสยงอ'(นใด ในลกษณะเดยวกนท(สงเสยงดง
จนเป*นท(ร.าคาญแกผAพกอาศยอ'(น
๑๐.๓ หามเลนการพนน หร'อด'ม( สรา หร'อเสพส(งเสพตดของมนเมาทกชนด ในอาคารท(พก
๑๐.๔ หามน.าอาวธ วตถระเบด เช'6อเพลง เช'(อประทตาง ๆ หร'อวสดอ'(นใด ท(มลกษณะเดยวกน
อนกอใหเกดอนตราย ตลอดจนการทะเลาะววาท ท.ารายรางกาย หร'อกอใหเกดเสยงดง รบกวนและสรางความ
ต'(นตระหนกแกบคคลอ'(น
๑๐.๕ หามน.าสตวทกชนดเขามาเล6ยงในบรเวณอาคารท(พก และหองพก
๑๐.๖ หามน.าเคร'(องม'อ เคร'(องไฟฟXา และอปกรณเคร'อ( งไฟฟXาใด ซ(งไมไดรบอนญาตเขาใปใชใน
อาคารท(พกหร'อในหองพก
๑๐.๗ หามน.าเคร'(องใชท(จดไวใหใชในสวนกลางไปใชเป*นการสวนตว
๑๐.๘ หามปKดประกาศใด ๆ ในอาคารท(พกกอนไดรบอนญาตจากหวหนาหนวยอาคาร และเม'(อ
ไดรบอนญาตใหปKดประกาศ ใหปKดประกาศไดเฉพาะในพ'6นท( และระยะเวลาท(ก.าหนดไวเทาน6น
๑๐.๙ หามประกอบอาหารโดยใชเตาถานหร'อฟIนหร'ออปกรณอ'(นใดท(เป*นเหตใหเกดความเด'อดรอน
ร.าคาญในการอยAอาศย
๑๐.๑๐ หามถอดถอน ดดแปลง ตอเตม โยกยายอปกรณทกชนดในหองพกและในอาคารท(พก
๑๐.๑๑ หามจดงานเล6ยงร'น( เรงใด ๆ โดยไมไดรบอนญาตจากหวหนาหนวยอาคาร

-๕-

๑๐.๑๒ หามโยน ขวางปา หร'อท6งส(งของลงมาจากหองพก
๑๐.๑๓ หามตากผาหร'อแขวนผาหร'อส(งอ'(นใดท(ท.าใหขาดความเป*นระเบยบเรยบรอย
บนขอบหนาตาง ราวลAกกรง หร'อท(ซ(งมไดก.าหนดไวเพ'(อการน6นโดยเฉพาะ
หมวด ๔
การรกษาความปลอดภยและความสงบเรยบรอย
ขอ ๑๑ ผAพกอาศยมหนาท(ใหความรวมม'อและปฏบตเพ'(อการรกษาความปลอดภยและความสงบ
เรยบรอย ดงน6
๑๑.๑ หามผAพกอาศยน.าบตรผานเขา – ออก ประจ.าตว ใหผAอ'(นใชโดยเดSดขาด
๑๑.๒ ผAพกอาศยจะตองเขาหองพกไมเกนเวลา ๒๒.๐๐ น. ของทกวน ยกเวนวนหยดราชการ
ไมเกนเวลา ๒๓.๐๐ น. หากมความจ.าเป*นท(จะตองเขาหองพกหลงเวลาท(ก.าหนด ใหผAพกอาศยท.าหนงส'อขออนญาต
จากหวหนาหนวยอาคารหร'อผAท(ไดรบมอบหมาย โดยท.าเป*นหนงส'อขออนญาตลวงหนาอยางนอย ๕ วน
๑๑.๓ หามผAพกอาศยใชบนไดหนไฟส.าหรบการเขา – ออก โดยเดSดขาด ยกเวนกรณมเหตฉกเฉน
๑๑.๔ หามผAพกอาศยน.าวสดอปกรณเช'6อเพลงหร'อสารเคมใด ๆ ท(กอใหเกดประกายไฟและ
อคคภย เชน แกZสหงตม ดอกไมไฟ เป*นตน และรวมถงสารพษท(เป*นอนตรายตอสขภาพ เขามาภายในหองพก
โดยเดSดขาด
๑๑.๕ หามผAพกอาศยยยงใหเกดความขดแยงและแตกแยกระหวางบคคลหร'อกลมบคคล
๑๑.๖ หามผAพกอาศยออกจากบรเวณอาคารท(พกหลงเวลา ๒๒.๐๐ น. เวนแตจ.าเป*น
จะตองแจงหวหนาหนวยอาคาร หร'อผAรบมอบหมายทราบ
หมวด ๕
การหมดสทธพกอาศยและการสงค'นหองพก
ขอ ๑๒ ผAพกอาศยหมดสทธในการพกอาศยในอาคาร กรณดงตอไปน6
๑๒.๑ กระท.าการฝ=าฝIนระเบยบ ขอปฏบต และขอก.าหนด ตลอดจนสญญาในการเขาพก
อาศย โดยไดมการวากลาวตกเต'อนแลว หากเป*นกรณผAพกอาศยในอาคารสวนท( ๒ กระท.าผดในขอ ๑๐.๑, ขอ ๑๐.๔
และขอ ๑๑.๓ ใหหมดสทธพกอาศยทนท
๑๒.๒ ผAพกอาศยละท6งการพกอาศยในอาคารเป*นระยะเวลาเกนกวา ๑ เด'อน ยกเวน
ผAพกอาศยในสวนท( ๒ ในกรณปKดภาคการศกษา หร'อหากกรณผAพกอาศยมเหตจ.าเป*นใหแจงหวหนาหนวยอาคาร หร'อ
ผAรบมอบหมายทราบ
๑๒.๓ ผAพกอาศยมพฤตกรรมอนพสAจนไดวาพวพนหร'อคายาเสพตดใหโทษ หร'อวตถออกฤทธ\
ตอจตประสาท หร'อม(วสมเลนการพนน หร'อมพฤตกรรมดานชAสาว หร'อลกขโมย
๑๒.๔ ไมเขาพกอาศยจรงภายใน ๑๕ วน หลงจากวนท(ไดรบอนมตเขาพกอาศย โดยไมมเหตผล
อนสมควร

-๖๑๒.๕ ผAพกอาศยมเจตนาไมช.าระคาใชจายอนเกดจากการพกอาศยตามก.าหนดเวลา
ขอ ๑๓ การสงค'นหองพก ใหปฏบตดงน6
๑๓.๑ ย'น( ค.ารองขอค'นหองพกอาศยและขอรบคาประกนทรพยสนส(งของเคร'อ( งใชเสยหายค'น
ตามแบบค.าขอสงค'นหองพกอาศยตามผนวก จ. ทายระเบยบน6 กอนวนออกจากหองพกอยางนอย ๑๕ วน
๑๓.๒ ผAพกอาศยตองช.าระหน6คางช.าระใหเรยบรอย และค'นหองพกใหกบเจาหนาท(ผAดAแล
พรอมขนยายสมภาระสวนตวท6งหมดออกจากหองพกภายในวนท(ก.าหนด
๑๓.๓ กรณท(ท.าทรพยสนส(งของเคร'(องใช ประจ.าหองเสยหาย จะตองชดใชคาเสยหายตามราคา
ท(เสยหายหร'อตามราคาท(จดซ'6อ /จดจาง ท(เกดข6นจรง ภายในเวลาท(ก.าหนด
หมวด ๖
หนาท(ของผAควบคมดAแลอาคารท(พกอาศยทหารผานศกพการและบตร
ขอ ๑๔ หวหนาหนวยอาคาร มหนาท(
๑๔.๑ รบค.ารองผAประสงคเขาพกอาศย พรอมด.าเนนการดานเอกสาร โดยใหครอบคลมในสวน
ท(เก(ยวของท6งหมด และรายงานตามล.าดบจนถงผAอ.านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศกอนมตใหเขาพกอาศย และ
ด.าเนนการในลกษณะเดยวกนในกรณมการเพกถอนสทธการพกอาศย
๑๔.๒ จดท.าทะเบยนประวตผAพกอาศย และจดเกSบเอกสารท(เก(ยวของ รวมท6งควบคมบญชพสด
ครภณฑประจ.าอาคารท(พกและหองพกอาศย
๑๔.๓ รบผดชอบดAแลรกษาความเป*นระเบยบเรยบรอย ความสงบ ความสะอาด สวยงาม
การปรบปรงสภาพความเป*นอยA จดการเร'อ( งการก.าจดขยะมAลฝอย การถายเทน6.าโสโครก และอ'(น ๆ ตามความจ.าเป*น
๑๔.๔ ดAแลรกษาความสงบเรยบรอย การจดยามรกษาความปลอดภย การจราจร การจด
ระเบยบชมชน ใหแกผAพกอาศยเป*นสวนรวม
๑๔.๕ ดAแลทรพยสนส(งของเคร'(องใช ประจ.าอาคารท(พกและหองพกอาศย และชวยเหล'อ
ซอมแซม หร'อหาของมาเปล(ยนทดแทนใหคงสภาพเดม คาใชจายดงกลาวใหผAพกอาศยชดใชตามมAลคาส(งของท(เสยหาย
๑๔.๖ มอ.านาจส(งระงบการกระท.าท(ผAพกอาศยปฏบตฝ=าฝIนระเบยบ ขอบงคบ หร'อค.าส(งของ
องคการสงเคราะหทหารผานศก หร'อประพฤตตนไมเหมาะสม และหากผAพกอาศยฝ=าฝIนไมปฏบตตาม ใหรายงานตอ
ผAบงคบบญชาตามล.าดบช6น
หมวด ๗
เบSดเตลSด
ขอ ๑๕ ใหฝ=ายสวสดการสงเคราะห องคการสงเคราะหทหารผานศก ออกค.าส(ง หร'อขอก.าหนด
หร'อหลกเกณฑเพ(มเตมไดตามท(เหSนสมควร ใหสอดคลอง และไมขดแยงกบระเบยบน6

-๗ขอ ๑๖ ผAท(ปฏบตฝ=าฝIนระเบยบ ค.าส(ง ขอปฏบต หร'อขอก.าหนด หร'อหลกเกณฑท(ก.าหนดเพ'(อการน6
ใหฝ=ายสวสดการสงเคราะห องคการสงเคราะหทหารผานศก พจารณาตามความเหมาะสมในข6นตนกอน แลวน.าเสนอ
คณะกรรมการตามขอ ๕ พจารณารายงานผAอ.านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก เพ'(อด.าเนนการแกผAปฏบตฝ=าฝIน
ตามควรแกกรณเป*นราย ๆ ไป
ขอ ๑๗ ใหผAอ.านวยการฝ=ายสวสดการสงเคราะห องคการสงเคราะหทหารผานศก มอ.านาจ ลงนามใน
สญญาเขาพกอาศย ในอาคารท(พกอาศยทหารผานศกพการและบตร ตามสญญาทายระเบยบน6 ในฐานะผAใหพกอาศย
ประกาศ ณ วนท( ๑๗ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก
(ทสรฐ เม'องอ(.า)
ผAอ.านวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก

ผนวก ก. (แบบรายงานขอเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร)
ประกอบระเบ!ยบองค"การสงเคราะห"ทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการ
และบตร พ.ศ.๒๕๕๐
ค ขอเข พกอ ศยในอ ค รพกอ ศยทห รผ นศกพก รและบตร
อ ค รสวนท ๑
วนท!' ….......

เข!ยนท!' …...............................
เด)อน …................ พ.ศ. ….........

เร)'อง ขอเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
เร!ยน ผอ.อผศ.
๑. ดวยกระผม …........................................................................... อาย ….................... ป,
เช).อชาต …........... สญชาต …........ ภ1มล2าเนาเลขท!' ….................. หม1ท!' ….......... ถนน ….............................
ต2าบล/แขวง …............................... อ2าเภอ/เขต …......................................... จงหวด …............................
ท!'อย1ป5จจบนเลขท!' …............................ หม1ท!' …........... ถนน …....................... ต2าบล/แขวง ….................…..
อ2าเภอ/เขต …......................... จงหวด ….......................... เป6นทหารผานศกนอกประจ2าการ บตรช.นท!' …..........
เลขท!' …............................ วนออกบตร ….................. บตรหมดอาย ….........................................
๒. กระผม ม!ความประสงค"เขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
เน)'องจาก …................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
จงเร!ยนมาเพ)'อกรณาพจารณา
(ลงช)'อ) …....................................
(..…...............................)

ผ1ขอเขาพกอาศย

ผนวก ก. (แบบรายงานขอเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร)
ประกอบระเบ!ยบองค"การสงเคราะห"ทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการ
และบตร พ.ศ.๒๕๕๐
ค ขอเข พกอ ศยในอ ค รพกอ ศยทห รผ นศกพก รและบตร
อ ค รสวนท ๒
วนท!' ….......

เข!ยนท!' …...............................
เด)อน …................ พ.ศ. ….........

เร)'อง ขอเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
เร!ยน ผอ.อผศ.
๑. ดวยกระผม/ดฉน …........................................................................... อาย …............... ป,
เช).อชาต …........... สญชาต …........ ภ1มล2าเนาเลขท!' ….................. หม1ท!' ….......... ถนน ….............................
ต2าบล/แขวง …............................... อ2าเภอ/เขต …......................................... จงหวด …............................
ท!'อย1ป5จจบนเลขท!' …............................ หม1ท!' …........... ถนน …....................... ต2าบล/แขวง ….................…..
อ2าเภอ/เขต …......................... จงหวด ….......................... เป6นบตรของ …..................................................
…................................. ทหารผานศกนอกประจ2าการ บตรช.นท!' ….......... เลขท!' ….........................................
วนออกบตร ….................. บตรหมดอาย …............................. มารดาช)'อ …...............................................
ภ1มล2าเนาของบดา - มารดา เลขท!' …...........................................................................................................
…............................................................................................................................................................
๒. กระผม/ดฉน ป5จจบนก2าลงศกษาอยท!'สถานศกษา ….........................................................
คณะ ….................................... ระดบช.น ........................ ป,การศกษา ............................ ม!ความประสงค"
ขอเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร เน)อ' งจาก ........................................................
….............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…................................................................................................
จงเร!ยนมาเพ)'อกรณาพจารณา
(ลงช)'อ) …....................................
(..…...............................)

ผ1ขอเขาพกอาศย

ผนวก ข. (แบบสญญาการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตรขององค"การสงเคราะห"ทหารผานศก)
ประกอบระเบ!ยบองค"การสงเคราะห"ทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและ
บตรขององค"การสงเคราะห"ทหารผานศก พ.ศ. ๒๕๕๐
สญญาการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
ฉบบท!' …...........

ท2าท!' องค"การสงเคราะห"ทหารผานศก

วนท!' …...... เด)อน …................ พ.ศ. ….................
สญญาฉบบน!.ท2าข.นระหวาง องค"การสงเคราะห"ทหารผานศก โดย …........................................
ผ1รบมอบอ2านาจ ซ'งตอไปในสญญาเร!ยกวา “ผ1ใหพกอาศย” ฝAายหน'ง กบ ….....................................................
…................................................................ อาย …............. ป, อย1บานเลขท!' ….........................................
หม1ท!' …........ ถนน …............................ ต2าบล/แขวง …............................. อ2าเภอ/เขต ….............................
จงหวด …......................................... ซ'งตอไปในสญญาน!.เร!ยกวา “ผ1พกอาศย” อ!กฝAายหน'ง ท.งสองฝAายไดตกลง
ท2าสญญากน ดงตอไปน!.
ขอ ๑ ผ1พกอาศยตกลงพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร หองเลขท!' ….............
…................... ซ'งเป6นกรรมสทธCขององค"การสงเคราะห"ทหารผานศก ต.งอย1 ณ ถนน …....................................
ต2าบล/แขวง …............................. อ2าเภอ/เขต …................................... กรงเทพมหานคร ตามระยะเวลาท!'ม!
สทธในการพกอาศย โดยผ1พกอาศยจะใชอาคารดงกลาวเพ)'ออย1อาศยเทาน.น
ขอ ๒ ผ1พกอาศยตองเขาพกอาศยเฉพาะตนเองเทาน.น
ขอ ๓ ผ1พกอาศยตองช2าระเงนคาบ2ารงและบรการ เป6นเงนเด)อนละ ๑๐๐.- บาท (หน'งรอยบาทถวน) และ
ตองช2าระเงนคาประกนส'งของเส!ยหายต.งแตเม)'อเร'มเขาพกอาศยจนส.นสดสญญา และออกจากท!'พกอาศยเป6นเงน
จ2านวน …...................... บาท (….....................................) หากเม)'อสงค)นหองพกอาศยโดยไมม!ส'งของ
เส!ยหาย จะไดรบเงนคาประกนส'งของเส!ยหายค)น ส2าหรบคากระแสไฟฟFาตองช2าระตามจ2านวนท!'ใชจรง ท.งน!. ใหยกเวนการ
ช2าระคาน.2าประปา และหากผ1พกอาศยผดนดไมช2าระคาบรการดงกลาว ๒ เด)อนตดตอกน ผ1พกอาศยยนยอมให
ถ)อวาสญญาน!เ. ป6นอนส.นสดลง และตองออกจากหองพกอาศยทนท!
ขอ ๔ ผ1พกอาศยม!หร)อไดมาซ'งอาคารท!'พกอาศยแหงอ)'น ผ1พกอาศยยนยอมออกจากหองพก และ
ค)นหองพกใหแกผ1ใหพกอาศย ภายในก2าหนด ๑๕ วน นบแตวนท!'ผ1พกอาศยม!หร)อไดมาซ'งอาคารหร)อท!'พกอาศยดงกลาว
ผ1พกอาศยยอมใหถ)อวาสญญาฉบบน!.เป6นอนส.นสดลง
.

-๒-

ขอ ๕ ผ1พกอาศย จะตองปฏบตดงน!.
๕.๑ ตองเช)'อฟ5งและปฏบตตามค2าแนะน2าของเจาหนาท!'ผ1ควบคมด1แล ระเบ!ยบ และค2าส'งตาง ๆ
ของผใหพกอาศย ท.งท!'ม!อย1แลว หร)อท!'จะออกตอไปโดยเครงครด
๕.๒ จะตองด1แลรกษาหองพกอาศยท.งภายในและภายนอก ตลอดจนอปกรณ"สวนควบและ
หามตอเตมหร)อดดแปลงใด ๆ กอนไดรบอนญาตเป6นหนงส)อจากผ1ใหอาศย
๕.๓ ไมเลนการพนนทกชนด หร)อชมนมม'วสมเสพยาเสพตดใหโทษในหองพกอาศยหร)อภายใน
บรเวณอาคารท!'พกอาศย
๕.๔ จะตองรกษาความสะอาด โดยจดใหม!ถงชนดท!'ม!ฝาปJดไวใสขยะม1ลฝอย และตองน2าไปท.ง
ในท!'ท!'ก2าหนดให
๕.๕ จะตองไมน2าส'งของอ)'นใดหร)อพาหนะมาวางเกะกะตามระเบ!ยงทางเดนหร)อบนไดของตกและ
หองพกอาศย ซ'งเป6นสถานท!'ใชประโยชน"รวมกน
๕.๖ ไมกระท2าการใด ๆ ใหหองพกอาศย หร)อบรเวณตอเน)'องกบหองท!'พกอาศยใหเป6นท!'รงเก!ยจ
แกสงคม หร)อเป6นอนตรายแกหองพกอาศย หร)อกอความเด)อดรอนร2าคาญแกผ1พกอาศยขางเค!ยง หร)อรบกวนความ
ปกตสขดวยประการใด ๆ เชน เสพสราเคร)อ' งดองของเมา, การปล1กตนไม และการเล!.ยงสตว"ทกชนด เป6นตน
๕.๗ ตองยอมใหเจาหนาท!ข' องผ1ใหพกอาศย ท!'ไดรบมอบหมายเขาไปตรวจตราหร)อซอมแซม
สถานท!'พกอาศยไดตอลดเวลา โดยผ1พกอาศยจะตองด1แลพรอมท.งอ2านวยความสะดวกในระหวางการตรวจตราหร)อ
ซอมแซมดวย
๕.๘ ผ1พกอาศยจะใชสถานท!'เพ)'อใชอย1เทาน.น และไมใชสถานท!'พกอาศยในทางผดกฎหมาย
๕.๙ ผ1พกอาศยจะไมตากหร)อแขวนผาหร)อส'งหน'งส'งใดท!'ท2าใหขาดความเป6นระเบ!ยบเร!ยบรอย
๕.๑๐ ถาม!การช2ารดเส!ยหายเก!'ยวกบ ไฟฟFา หร)อประปา อปกรณ"สวนควบภายในหองพกอาศย
ใหผ1พกอาศยรบผดชอบคาใชจายเอง
๕.๑๑ จะตองไมข.นไปบนดาดฟFา เพดาน หร)อออกไปเดนตามกนสาด
๕.๑๒ จะตองไมแกไขดดแปลงระบบไฟฟFา ประปา ภายในหองพกโดยพลการ
๕.๑๓ หามประกอบอาหารโดยใชเตาถานหร)อฟPนหร)ออปกรณ"อ)'นใดท!'เป6นเหตใหเกดความเด)อดรอน
ร2าคาญในการอย1อาศย
๕.๑๔ ตองไมตอกหร)อตดส'งใดบนผนงหองพก
๕.๑๕ ตองไมท.งของแขQง กระดาษ เศษอาหาร หร)อส'งใดลงในโถสวม, อางลางหนา หร)อ
อางลางชาม
๕.๑๖ ผ1พกอาศยรบมอบส'งของตาง ๆ ประจ2าหองพก จากเจาหนาท!'ควบคมด1แล และจะตองสง
ส'งของดงกลาวตอเจาหนาท!' ใหตรงตามบญช!ทายสญญา ซ'งถ)อเป6นสวนหน'งของสญญาฉบบน!.เม)'อสงค)นหองพก

-๓-

ขอ ๖ หากผ1ใหพกอาศยตองการสถานท!' หร)อผ1พกอาศยผดสญญาขอใดขอหน'ง หร)อผ1พกอาศยขาด
คณสมบตในการพกอาศย ผ1พกอาศยตองสงหองค)นใหแกผใหพกอาศยในสภาพเร!ยบรอยดวย ภายในก2าหนด ๑๕ วน
นบต.งแตวนท!'ผ1ใหพกอาศยแจงใหทราบเป6นลายลกษณ"อกษร และผ1พกอาศยยอมใหผ1ใหพกอาศยทรงไว ซ'งสทธท!'จะ
เขายดครองหองพกดงกลาวโดยทนท! โดยผ1พกอาศยไมม!สทธเร!ยกรองคาเส!ยหายหร)อคาชดเชยใด ๆ ท.งส.น
ขอ ๗ เม)'อผ1พกอาศยออกจากหองพก โดยไมพกอาศยตอไปไมวาดวยเหตใด ๆ จะตองรายงานให
เจาหนาท!ผ' ควบคมด1แลของผ1ใหพกอาศยทราบลวงหนากอน ๗ วน เพ)'อตรวจสอบสภาพหองพก ตลอดจนอปกรณ"
สวนควบ และเคร)'องใชตาง ๆ และประมาณราคาส'งของช2ารดเส!ยหาย มฉะน.นผ1พกอาศยตอง รบผดชอบในความเส!ยหาย
แมจะเกดภายหลงจากท!'ผ1พกอาศยออกจากหองพกไปแลวกQตาม
ขอ ๘ เม)'อผ1ใหพกอาศยบอกเลกสญญาการเขาพกอาศยในอาคารสงเคราะห"แลว ผ1พกอาศยตองด2าเนนการ
ตามท!'ก2าหนดและออกจากหองพกอาศย หากผ1พกอาศยยงครอบครองหองอย1 ผ1ใหพกอาศยจะถ)อวาผ1พกอาศยอย1โดย
ละเมด ผ1พกอาศยยนยอมใหเส!ยคาเส!ยหายแกผ1ใหพกอาศย เด)อนละ...............................บาท (…...........................)
…..................................................................) อ!กดวย
ขอ ๙ ผ1พกอาศยไดให นาย/นาง.................................................................. บดา/มารดา/ผ1ปกครอง
ท2าหนงส)อรบรองยนยอมชดใชความเส!ยหายจากการท!'ผ1พกอาศยผดสญญาหร)อขอก2าหนดท!'ตกลงไว และไมสามารถชดใช
ใหแกองค"การสงเคราะห"ทหารผานศก โดยตองชดใชเตQมจ2านวนในทนท!ท!'ไดรบแจง
หนงส)อสญญาฉบบน!.ท2าข.นเป6น ๒ ฉบบ ม!ขอความถ1กตองตรงกน ซ'งค1สญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยตลอดแลว จงไดลงช)'อไวเป6นส2าคญตอหนาพยานผ1ม!นามขางลางสญญาน!. และยดถ)อไวฝAายละหน'งฉบบ

(ลงช'(อ)...…......................................ผAใหพกอาศย
(….......................................)
(ลงช'(อ)...…......................................ผAพกอาศย
(….......................................)
(ลงช'(อ)............................................พยาน
(….......................................)
(ลงช'(อ)............................................พยาน
(….......................................)

ผนวก ค. (บญช!ทรพย"สนประจ2าหองพกอาศย)
ประกอบระเบ!ยบองค"การสงเคราะห"ทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
ขององค"การสงเคราะห"ทหารผานศก พ.ศ.๒๕๕๐

รายการบญชทรพยสนประจ.าหองพกอาศย
ล.าดบ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายการ
กญแจหอง
มาตรวดน6.าประปา
มาตรวดไฟฟXา
ปล_กไฟ
สวตซไฟ
หลอดไฟ
เคร'(องสขภณฑ ประกอบดวย
- อางลางหนาพรอมอปกรณ
- กระจกเงา
- ท(วางของหนากระจก
- โถสวม
- ฝ`กบวช.าระ
- ฝ`กบวอาบน6.า
- ตะขอแขวนผา
- กZอกน6.า

จ.านวน
ดอก
๑ มาตร
๑ มาตร
จด
ตว
หลอด
ชด
บาน
อน
โถ
อน
อน
อน
อน

ไดรบทรพยสนประจ.าหองตามน6แลว
(ลงช'(อ) …......................................... ผAพกอาศย
(..…......................................)
...…...../.........../............

หมายเหต

ผนวก ง. (แบบหนงส)อรบรองยนยอมชดใชความเส!ยหายกรณ!ผ1พกอาศยไมสามารถชดใชโดยใหบดา หร)อมารดาหร)อ
ผ1ปกครองชดใชแทน)
ประกอบระเบ!ยบองค"การสงเคราะห"ทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
ขององค"การสงเคราะห"ทหารผานศก พ.ศ.๒๕๕๐
หนงส'อรบรองยนยอม
เขยนท( องคการสงเคราะหทหารผานศก
วนท( …........... เด'อน …..................... พ.ศ. ….............
ขาพเจา ….......................................................ในฐานะบดา/มารดา/ผAปกครอง/.....................
ของ ….............................................. ผAไดรบการสงเคราะหใหไดเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศก
พการและบตรทหารผานศกขององคการสงเคราะหทหารผานศก หอง...........................ขอใหถอยค.ารบรองยนยอม
วาขาพเจาจะยนยอมชดใชคาเสยหายในทกกรณท(......................................................ผAพกอาศย กระท.าใหเกดข6น
จากการไมปฏบตตามสญญาหร'อระเบยบหร'อค.าส(งหร'อหลกเกณฑการปฏบตใดท(องคการสงเคราะหทหารผานศกก.าหนด
เชน ความเสยหายของส(งของประจ.าหองพก ตลอดจนความเสยหายในสวนคาสาธารณAปโภคไฟฟXาและประปา หร'อ
ความเสยหายอ'(นใดท(เกดแกองคการสงเคราะหทหารผานศก โดยขาพเจายนยอมจะชดใชทนทท(ไดรบแจงจากองคการสงเคราะหทหารผานศก
ขาพเจาไดเขาใจขอความในหนงส'อฉบบน6โดยตลอดแลว จงไดลงลายม'อช'(อตอหนาพนกงานเจาหนาท(ของ
องคการสงเคราะหทหารผานศก ไวเป*นหลกฐาน
(ลงช'(อ)...…......................................ผAรบรองยนยอม
(….......................................)
(ลงช'(อ)............................................พยาน
(….......................................)
(ลงช'(อ)............................................พยาน
(….......................................)

ผนวก จ. (แบบค2าขอสงค)นหองพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร)
ประกอบระเบ!ยบองค"การสงเคราะห"ทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการ
และบตร พ.ศ.๒๕๕๐
ค.าขอสงค'นหองพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
อาคารสวนท( ๑
เขยนท(...........................................
วนท( …........... เด'อน …........................... พ.ศ. …................
เร'อ( ง ขอสงค'นหองพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
เรยน ผอ.อผศ.
๑. ดวยกระผม....................................................................................................................อาย...............ปO
เช'6อชาต.....................สญชาต..................ภAมล.าเนาเลขท(....................หมAท(.............ถนน...............................................
ต.าบล/แขวง................................................อ.าเภอ/เขต....................................จงหวด.................................................
ท(อยAป`จจบนเลขท(................................หมAท(................ถนน...............................ต.าบล/แขวง.........................................
อ.าเภอ/เขต...........................................จงหวด.................................เป*นทหารผานศกนอกประจ.าการ บตรช6นท(….........
เลขท(..............................................วนออกบตร.....................................บตรหมดอาย...................................................
๒. กระผม ผAพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร หองเลขท(.....................................
มความประสงคขอสงค'นหองพกอาศยดงกลาว เน'(องจาก ….........................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
ฉะน6น จงขอใหเจาหนาท(ท(เก(ยวของตรวจสอบสภาพทรพยสนส(งของเคร'(องใช หากมส(งช.ารดเสยหายขอได
แจงใหกระผมทราบดวย เพ'(อจะไดด.าเนนการใหอยAในสภาพเรยบรอยตอไป และขอรบเงนคาประกนทรพยสนส(งของ
เคร'(องใชเสยหายค'น
จงเรยนมาเพ'(อกรณาพจารณา
(ลงช'(อ) …....................................
(…..............................)

ผAขอสงค'นหองพกอาศย

ผนวก จ. (แบบค2าขอสงค)นหองพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร)
ประกอบระเบ!ยบองค"การสงเคราะห"ทหารผานศก วาดวยการเขาพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการ
และบตร พ.ศ.๒๕๕๐
ค.าขอสงค'นหองพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
อาคารสวนท( ๒
เขยนท(...........................................
วนท( …........... เด'อน …........................... พ.ศ. …................
เร'อ( ง ขอสงค'นหองพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร
เรยน ผอ.อผศ.
๑. ดวยกระผม/ดฉน............................................................................................................อาย...............ปO
เช'6อชาต.....................สญชาต..................ภAมล.าเนาเลขท(....................หมAท(.............ถนน...............................................
ต.าบล/แขวง................................................อ.าเภอ/เขต....................................จงหวด.................................................
ท(อยAป`จจบนเลขท(................................หมAท(................ถนน...............................ต.าบล/แขวง.........................................
อ.าเภอ/เขต...........................................จงหวด.................................เป*นบตรของ…......................................................
…..................................................ทหารผานศกนอกประจ.าการ บตรช6นท(........เลขท(..................................................
วนออกบตร.....................................บตรหมดอาย......................................มารดาช'(อ...................................................
ภAมล.าเนาของบดา – มาครดา เลขท(...........................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
๒. กระผม/ดฉน ผAพกอาศยในอาคารพกอาศยทหารผานศกพการและบตร หองเลขท(.............................
มความประสงคขอสงค'นหองพกอาศยดงกลาว เน'(องจาก ….........................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
ฉะน6น จงขอใหเจาหนาท(ท(เก(ยวของตรวจสอบสภาพทรพยสนส(งของเคร'(องใช หากมส(งช.ารดเสยหายขอได
แจงใหกระผม/ดฉน ทราบดวย เพ'อ( จะไดด.าเนนการใหอยAในสภาพเรยบรอยตอไป และขอรบเงนคาประกนทรพยสน
ส(งของเคร'(องใชเสยหายค'น
จงเรยนมาเพ'(อกรณาพจารณา
(ลงช'(อ) …....................................
(…..............................)

ผAขอสงค'นหองพกอาศย

