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ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพกบนิทร์บุรี 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักอาศัยของวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 เพื่อให้การด าเนินงานจัดสรรและการเข้าพักอาศัยของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพักอาศัยบ้านพักทางราชการ ของกระทรวงการคลัง 

วิทยาลัยฯ จึงก าหนดระเบียบไว้ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ 

บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ว่าด้วยการจัดสรรและการเข้าพักท่ีพัก

อาศัยของวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ว่าด้วย การพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และบรรดาค าส่ัง ระเบียบ กฎ ประกาศ มติ หรือข้อก าหนดอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 

  “วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

  “ท่ีพักอาศัย” หมายถึง ท่ีพักอาศัยแบบบ้านพัก (แบบเป็นหลัง) ท่ีพักอาศัยแบบอาคารช่ัวคราว

(ปรับปรุงมาจากห้องเรียน)  และท่ีพักอาศัยแบบเรือนแถว (แบบห้องแถว) ซึ่งเป็นสมบัติของวิทยาลัยการอาชีพ

กบินทร์บุรี ท่ีน ามาจัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย 

  “ผู้พักอาศัย” หมายถึง ผู้ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ และผู้ท่ีได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย

ให้เข้าพักอาศัย 

 

 

 

/ หมวด ๒... 



๒ 
 

หมวด ๒ 

ประเภทของท่ีพักอาศัย 

 ข้อ ๕. ท่ีพักอาศัยของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ 

  ๕.๑ ท่ีพักอาศัยแบบบ้านพัก (แบบเป็นหลัง) 

  ๕.๒ ท่ีพักอาศัยแบบอาคารชั่วคราว(ปรับปรุงมาจากห้องเรียน) 

  ๕.๓ ท่ีพักอาศัยแบบเรือนแถว (แบบห้องแถว) 
 

หมวด ๓ 

ผู้มีสิทธิพักอาศัย 

 ข้อ ๖. บุคคลท่ีมีสิทธิเข้าพักอาศัยในท่ีพักอาศัยวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และครูต่างประเทศ ปฏิบัติงานประจ าวิทยาลัยการอาชีพ

กบินทร์บุรี โดยเน้นท่ีบุคคลท่ีมีสิทธิในการเบิกค่าเช่าท่ีพักเข้าอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยบุคคลท่ีต้องท างาน

ให้ทางราชการนอกเวลาอยู่เป็นเนืองๆ ผู้ท่ีช่วยเหลืองานพิเศษทางวิทยาลัยฯอยู่บ่อยครั้งและ บุคคลท่ีมีความ

จ าเป็นตามล าดับ 

หมวด ๔ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการและอ านาจหน้าท่ี 

 ข้อ ๗. ให้มีคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยคณะหนึ่งซึ่งวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ัง โดยมี 

  ๗.๑) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกรรมการ 

  ๗.๒) หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 

  ๗.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๓ คน 

  ๗.๔) หัวหน้างานอาคารสถานท่ี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ข้อ ๘. คณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัย มีหน้าท่ี ดังนี้ 

  ๘.๑ พิจารณาจัดสรรท่ีพักอาศัย 

  ๘.๒ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรการเข้าพักอาศัย 

  ๘.๓ ก าหนดแบบค าขอท่ีพักอาศัย 

  ๘.๔ บริหารจัดการเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย 

  ๘.๕ เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับสวัสดิการท่ีพักอาศัย 
 

/ ๘.๖ ก าหนดหลักเกณฑ์... 



  ๓ 
 

๘.๖ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขต่างๆ ให้ผู้ได้รับจัดสรรพึงปฏิบัติ/ 

  ๘.๗ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาส่ังการของวิทยาลัยเกี่ยวกับกรณีมีผู้ฝุาฝืน

ระเบียบนี้ 

  ๘.๘ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ เกี่ยวกับท่ีพักอาศัยตามท่ีวิทยาลัยมอบหมาย 
 

หมวด ๕ 

การจัดสรรและการยื่นขอรับการจัดสรรท่ีพักอาศัย 

 ข้อ ๙. การจัดสรรท่ีพักอาศัยให้พิจารณาตามความจ าเป็น และความเหมาะสม โดยเรียงต ามล าดับ

ความส าคัญ ดังนี้ 

  ๙.๑ พิจารณาข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจ าของวิทยาลัยมีสิทธิเบิกค่า

เช่าบ้าน 

  ๙.๒ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว

ของวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติราชการเฉพาะกิจหรือต่อเนื่อง และจ าเป็นต้องพักอาศัยในท่ีพักอาศัยวิทยาลัย 
 

  ๙.๓ ความเดือดร้อนและความจ าเป็นของแต่บุคคล เช่น ความเดือดร้อนเรื่องท่ีอยู่อาศัยไม่มีท่ี

พักอาศัยเป็นของตนเอง โดยพิจารณาผู้ท่ีไม่มีท่ีพักอาศัยเป็นอันดับแรก หรือมีท่ีพักอาศัยแต่อยู่ห่างไกลจากท่ี

ท างานไม่ต่ ากว่า ๒๕ กม. นับจากระยะทางตามเส้นทางสัญจรปรกติ 

  ๙.๔ เงื่อนไขบุคคลท่ีควรจะได้รับการพิจารณา เช่น สามีและภรรยา ปฏิบัติงานในวิทยาลัย 

หรือสามีหรือภรรยาปฏิบัติงานในวิทยาลัย 

  ๙.๕ ข้อพิจารณานอกเหนือจากท่ีกล่าวแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการจัดสรรท่ี

พักอาศัย 

  ๙.๖ การจัดสรรท่ีพักอาศัยจะกระท าต่อเมื่อมีท่ีพักอาศัยว่าง 

  ๙.๗ เมื่อคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยได้พิจารณาและมีมติแล้วให้เสนอผู้อ านวยการลงนาม

ให้ความเห็นชอบโดยจัดท าเป็นการประกาศของวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐. การยื่นค าขอท่ีพักอาศัย 

๑๐.๑ ให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะขอท่ีพักอาศัยยื่นความจ านงผ่านงานอาคารสถานท่ี โดยกรอก

ข้อความในแบบค าขอท่ีก าหนด พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ และบุคคลท่ีขออนุญาตให้เข้าพักอาศัย

ร่วมด้วย เช่น บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรส 

/๑๐.๒ ผู้ท่ีก าลังศึกษา… 



๔ 
 

  ๑๐.๒ ผู้ท่ีก าลังศึกษาต่อและจะกลับมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัย ภายในก าหนด ๓๐ วันให้

ยื่นค าขอผ่านงานอาคารสถานท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๑๑. การจัดสรรให้เข้าพักอาศัย โดยจัดสรรให้เข้าอาศัยตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  ๑๑.๑ ผู้ท่ีมีครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันหรือผู้ท่ีเป็นโสด แต่มีบุคคลอื่นท่ีอยู่ในความอุปการะ

อย่างต่อเนื่องตลอดไป ได้แก่ บิดา มารดา พี่ น้อง ให้พักอาศัยหน่วยละ ๑ คน 

  ๑๑.๒ ผู้ท่ีเป็นโสด จัดสรรให้พักอาศัยหน่วยละ ๒ คน กรณีมีครอบครัวในภายหลัง ให้

ด าเนินการยื่นเรื่องของการขอใช้สิทธิใหม่ ส าหรับในรายท่ีมีครอบครัวแล้วให้พักอาศัยหน่วยละ ๑ คน 
 

หมวด ๖ 

การเข้าพักอาศัยในท่ีพักอาศัยท่ีได้รับการจัดสรร 

 ข้อ ๑๒. ผู้พักอาศัยต้องถือปฏิบัติดังนี้ 

  ๑๒.๑ ลงช่ือรับมอบท่ีพักอาศัยและครุภัณฑ์ (อุปกรณ์,ไฟฟูา) และต้องเข้าพักอาศัยภายใน

ก าหนด ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีมีประกาศวิทยาลัย ส าหรับผู้ท่ีลาศึกษาและก าลังจะเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ

ท่ีวิทยาลัย จะต้องเข้าพักอาศัยภายในก าหนด ๑๕ วัน นับต้ังแต่วันกลับมารายงานตัว หากไม่เข้าพักอาศัยตาม

ก าหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัย 
 

  ๑๒.๒ เข้าพักอาศัยเป็นประจ าในท่ีพักอาศัยท่ีได้รับการจัดสรร จะแลกเปล่ียนหรือโยกย้ายโดย

ไม่ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยก่อนไม่ได้ 

  ๑๒.๓ ห้ามดัดแปลง ต่อเติม หรือตัดทอนส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านพักโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้โดยผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เอง 

  ผู้พักอาศัยท่ีประสงค์จะดัดแปลงต่อเติมท่ีพักอาศัยหรือสร้างโรงจอดรถให้เสนอรูปแบบรายการ

ต่อคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้ 

  การต่อเติมหรือดัดแปลงใดๆ ท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินวิทยาลัยจะท าการโยกย้าย

หรือรื้นถอนเอาไปไม่ได้ 

 

 

/๑๒.๔ รับผิดชอบ…. 

 



๕ 

          ๑๒.๔ รับผิดชอบซ่อมแซม ดูแลรักษา หรือชดใช้ต่อการช ารุดเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับท่ีพักอาศัย

ครุภัณฑ์ (ถ้ามี) และวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการพักอาศัย เช่น กระเบื้องหลังคา เชิงชาย ลูกบิดประตู หน้าต่าง 

กลอน มุ้งลวด เพดาน ฝาพนัง บันได วัสดุไฟฟูา วัสดุประปา เป็นต้น รวมถึงผลเสียหายอันเกิดจากการกระท า

ของผู้พักอาศัยหรือผู้ดูแลด้วย 

  ๑๒.๕ ผู้พักอาศัยต้องช าระค่ากระแสไฟฟูา น้ าประปาเอง หากผู้พักอาศัยจะใช้อุปกรณ์ไฟฟูา 

ใช้ก าลังไฟฟูาสูงไม่เกิด ๓,๐๐๐ วัตต์ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีไฟฟูาวิทยาลัยทราบเพื่อตรวจสอบและต้องปฏิบัติตาม

ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี 

  ๑๒.๖ ห้ามละท้ิงท่ีพักอาศัยไว้เป็นเวลานานเกินกว่า ๓๐ วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

  ๑๒.๗ ห้ามกระท าใดๆ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งส่ิงของอันเป็นผิดกฎหมาย 

  ๑๒.๘ ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี รวมท้ังปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับฉันท์

เพื่อนบ้านท่ีดี ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท หรือล่วงละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน 

  ๑๒.๙ ห้ามน าท่ีพักอาศัยไปแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น ใช้ประกอบการค้าธุรกิจ หรือแบ่ง

ให้ผู้อื่นพักอาศัยโดยคิดค่าตอบแทน 

  ๑๒.๑๐ ผู้พักอาศัยต้องดูแลรับผิดชอบ และบ ารุงท่ีพักอาศัย ตลอดจนบริเวณรอบท่ีพักอาศัย

และอุปกรณ์ให้สะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามสุขลักษณะเย่ียงวิญญูชนอยู่เสมอ และหากว่ามีการช ารุดเสียหายให้

รีบแจ้งวิทยาลัยทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

  ๑๒.๑๑ ห้ามท้ิงขยะหรือส่ิงปฏิกูลนอกสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้ หรือเผาขยะมูลฝอยท่ีส่งกล่ินและควัน

อันเป็นการรบกวนผู้อื่น โดยเด็ดขาด 

  ๑๒.๑๒ การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาหรือความสวยงามในบริเวณบ้านผู้พักอาศัยจะต้องตัดแต่ง

กิ่งกวาดเก็บใบไม้ให้ดูสะอาดเรียบร้อย ไม่ปล่อยให้รกรุงรังหรือท าให้ท่ีพักอาศัยเสียหาย และห้ามขุดออกไปหรือ

ขุดท้ิงกรณีย้ายออก 

  ๑๒.๑๓  ห้ามเล้ียงสัตว์ทุกชนิดในท่ีพักทุกประเภท ซึ่งจะท าให้มูลสัตว์มีกล่ินรบกวนผู้อื่นๆได้ 
 

  ๑๒.๑๔ ในกรณีท่ีพักอาศัยเป็นแบบอาคารชุด ให้ผู้พักอาศัยถือปฏิบัติดังนี้ 

       ๑๒.๑๔.๑ ห้ามกระท าการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิดเสียงรบกวนสร้างความร าคาญให้ผู้อื่น 

       ๑๒.๑๔.๒ ห้ามวาง พาด ตากส่ิงของ หรือกระท าการอื่นใด ในลักษณะเดียวกันบนระเบียง

ทางเดิน อันเป็นการกีดขวางทางสัญจร หรือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สวยงามต่อส่วนรวม 

/๑๒.๑๔.๓ ห้ามเทท้ิงขยะ… 



๖ 
 

       ๑๒.๑๔.๓ ห้ามเทท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูลใดๆ บริเวณรอบท่ีพักอาศัย 

       ๑๒.๑๔.๔ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีวิทยาลัยอาจจะก าหนดเพิ่มเติม 
 

หมวด ๗ 

การหมดสิทธิพักอาศัย 

 ข้อ ๑๓. บุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยจะหมดสิทธิในกรณีในกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  ๑๓.๑ เมื่อพ้นสภาพการเป็นข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

และลูกจ้างช่ัวคราว หรือเกษียณอายุราชการ 

  ๑๓.๒ ในกรณีท่ีผู้พักอาศัยลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ท่ีมีระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปีติดกัน และไม่

สามารถพักอาศัยในบ้านพักหรืออาคารชุดต่อเนื่องกันได้ รวมท้ัง ไม่มีสามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา จะต้องคืนท่ี

พักอาศัยให้แก่วิทยาลัย 

  ๑๓.๓ ละท้ิงหรือไม่เข้าอยู่อาศัยติดต่อกันอยู่เนื่อง ๆ หรือติดต่อกันกว่า ๓๐ วัน โดยไม่มีเหตุผล

อันควร 

  ๑๓.๔ เมื่อวิทยาลัยได้ทราบในภายหลังว่า ข้อเท็จจริงมิได้เป็นไปตามท่ีผู้ขอได้แจ้งไว้ในแบบค า

ขอท่ีพักอาศัย 

  ๑๓.๕ เหตุผลอื่นท่ีวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้มีสิทธิพักอาศัยหมดสิทธิพักอาศัยในท่ีพัก

อาศัยของวิทยาลัย เช่น มีบ้านของตนเองอยู่ในท้องท่ีหรือไม่มีความจ าเป็นท่ีจะพักอาศัยเป็นประจ าเป็นต้น 

  ๑๓.๖  ผู้พักอาศัยท่ีมีสิทธ์ได้เข้ามาอยู่บ้านพักอาศัยแล้วไม่มาอยู่ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

หมวด ๘ 

การส่งคืนและการย้ายออก 

 ข้อ ๑๔. เมื่อผู้พักอาศัยหมดสิทธิหรือเมื่อวิทยาลัยให้ออกจากท่ีพักอาศัย ให้ผู้พักอาศัยย้ายออกจากท่ีพัก

อาศัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งการถอนสิทธิพักอาศัย และห้ามญาติหรือบุคคลอื่นอยู่บ้านพักอาศัย

ต่อจากผู้เข้าพักอาศัย 

 ในกรณีส่งคืนท่ีพักอาศัย จะต้องแจ้งวิทยาลัยล่วงหน้า ๑๕ และต้องท าการตรวจสภาพของท่ีพักอาศัย 

ตลอดจนครุภัณฑ์ อุปกรณ์ (ถ้ามี) พร้อมกรรมการ หากปรากฏว่ามีสภาพช ารุดเสียหายซึ่งมิได้เกิดขึ้นเอง  

   โดยสภาพหรือเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้ส่งคืนจะต้องท าการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหายตามท่ีวิทยาลัยได้

ประเมินค่าเสียหายไว้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับจากวันท่ีออกจากท่ีพักอาศัย หากเพิกเฉยวิทยาลัยจะท าการ

ซ่อมแซมโดยถือว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมท้ังส้ินเป็นหนี้ผูกพันท่ีผู้ส่งคืนก่อขึ้นต่อวิทยาลัย 

/ข้อ ๑๕ เมื่อผู้พัก… 



๗ 
 

 ข้อ ๑๕ เมื่อผู้พักอาศัยหมดสิทธิหรือเมื่อวิทยาลัยให้ออกจากท่ีพักอาศัย ย้ายออกจากท่ีพักอาศัยแล้ว

ทุกๆกรณี ห้ามมิให้อยู่ต่อ 

หมวด ๙ 

บทลงโทษ 

 ข้อ ๑๖. ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศนี้ จะได้รับการพิจารณาแล้วลงโทษดังต่อไปนี้ 

  ๑๖.๑ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ๑๖.๒ ตัดสิทธิพักอาศัยในท่ีพักอาศัยของวิทยาลัย 

  ๑๖.๓ เสนอให้วิทยาลัยพิจารณาด าเนินการทางวินัย 

 ข้อ ๑๗. กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการจัดสรรท่ีพักอาศัยเสนอ

ความเห็นต่อวิทยาลัย เพื่อพิจารณาส่ังการเป็นกรณีๆ ไป 

 ข้อ ๑๘. ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัย ในกรณีท่ี

เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

  

ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๒๙   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

      ลงช่ือ .................................................................. 

                        (นายวิระ ออมทรัพย์ทวี) 

                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 


