องค์ความ
ค รู้
เรื่อง ค่าเช่
า าบ้านข้้าราชชการ

กรมบัญชีกลาง

คํานํา

การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) ในองค์ความรู้ เรื่อง ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ เป็นการนําความรู้จากการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จริงอันทรงคุณค่า ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย
ระเบี ย บ และข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาเรี ย บเรี ย ง ถ่ า ยทอดไว้ ใ นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของ
กรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ศึกษา พัฒนาความรู้ และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้
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รูปธรรมในทางปฏิบัติ
เบื้องหลังการดําเนินงาน “การจัดการความรู้” (Knowledge Management หรือ KM)
สืบเนื่องมาจากกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง
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จัดทําองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง และจัดส่งองค์ความรู้ดังกล่าวให้หน่วยงานในส่วนกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ให้บูรณาการ/ตรวจสอบองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
ของทางราชการ เพื่อเผยแพร่และนํามาใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง ซึ่งการดําเนินงาน
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ทั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในพื้ น ที่ (สํ า นั ก งานคลั ง เขตและสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ) และ ผู้ ค วบคุ ม กฎ ระเบี ย บ
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กรมบัญชีกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้อันมีคุณค่าจากหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
บุ ค ลากรของกรมบั ญ ชี ก ลางได้ ศึ ก ษา พั ฒ นาความรู้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ คํ า แนะนํ า
ด้ า นการเงิ น การคลั ง ให้ กั บ ส่ ว นราชการ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และขอขอบคุ ณ
คณะทํางานจากสํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ สํานักงานคลังเขต ๓ สํานักงานคลังจังหวัดในเขต ๓
ที่สละเวลาช่วยกันจัดทําให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและความเป็นมา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนอย่างหนึ่งซึ่งทางราชการให้กับข้าราชการนอกเหนือจาก
เงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ในเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ คือ ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานแห่งใหม่
ในต่างท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการอยู่ จึงได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหากทางราชการไม่ได้จัด
บ้านพักให้ ไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส หรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่
ในต่างท้องที่ตามคําร้องของตนเอง ซึ่งหากข้าราชการจะต้องไปเช่าบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้ข้าราชการผู้นั้น
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน รวมทั้งให้ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ที่เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่เพื่อใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจริง สามารถนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิก
ค่าเช่าบ้านแทนการเช่าบ้านได้ ทั้งนี้ แต่ไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ เว้นแต่
ข้าราชการผู้นั้นเข้าข้อยกเว้นที่ทําให้ไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านจึงไม่ใช่สวัสดิการที่จัดให้กับข้าราชการ
เพราะสวัสดิการจะมีลักษณะที่ทุกคนจะต้องได้เหมือนกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังจําเป็นต้องออก
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อกําหนดสิทธิและวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิของข้าราชการ และมีการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 วัตถุประสงค์
y เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่จําเป็นเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการไว้ด้วยกัน เพื่อสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล
y เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยตีความการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง
y เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิภาพการให้คํ าปรึ กษา ให้ คําแนะนํ า และการให้ บ ริการตอบข้ อหารื อเกี่ ยวกั บ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้มีถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.3 ขอบเขต
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ซึ่งได้กล่าวถึงสาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ แนวทางปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมถึงแนว
ปฏิบัติในการยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้าน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทาง
ราชการ ตลอดจนขั้นตอนการให้บริการตอบข้อหารือ โดยเริ่มตั้งแต่กรมบัญชีกลางได้รับเอกสารจากหน่วยงานของ
รัฐ ดําเนินการจําแนกประเภทของหนังสือ/เรื่องที่ได้รับ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการรวบรวม ศึกษา/
วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง จัดทําร่างหนังสือ แจ้งผลการพิจารณา เสนอผู้มีอํานาจลงนามหนังสือ
และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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บทที่ 2
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การกําหนดสิทธิและวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
จึงได้กําหนดกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2518
2.2 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
2.3 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2.4 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
๒.๕ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
2.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. 2549
2.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
2.7 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงไว้ในภาคผนวก
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บทที่ 3
แนวทางปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
แนวทางปฏิ บั ติ ตามข้ อกฎหมาย ระเบี ยบ และหลั กเกณฑ์ ว่ าด้ วยค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ แบ่ งประเด็ น
การนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และส่วนที่ 2 การยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ดังนี้
ส่วนที่ 1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 255๖
สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น กําหนดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการที่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจาก
การที่ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ และมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย
อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ แต่โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ไปโดยทุจริตมาโดยตลอด จึงจะขอชี้แจงการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านเสียก่อนว่า ค่าเช่าบ้านข้าราชการนั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541 หากตรวจพบว่าข้าราชการผู้ใดมีเจตนากระทําผิดในการใช้สิทธิ
เบิกเงินค่าเช่าบ้านให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยทุจริต มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการพิจารณาลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ ต่อไปจะได้กล่าวถึงสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พอสังเขป
บางบทมาตราที่มีความสําคัญในการพิจารณาถึงสิทธิของตนเองที่จะได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ สําหรับพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการให้สอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่วนพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 255๖ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรา ๗ (๑) และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗/๑ กรณี
เจ้าหน้าที่ขอรัฐตามกฎหมายอื่นโอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
3.2 บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน (มาตรา 3)
ข้าราชการ 8 ประเภท ได้แก่
1. ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
3. ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
4. ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
6. ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
7. ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
8. ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
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3.3 การเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน (มาตรา 7)
ข้าราชการผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่และไม่เข้า
ข้อยกเว้นที่ทําให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ในกรณีดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
2.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
2.2 มี เคหสถานอัน เป็นกรรมสิท ธิ์ของตนเองหรือคู่ สมรสในท้องที่ที่ไปประจํา สํานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
2.3 ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
สําหรับกรณีที่ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แล้ว
จึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่ทําให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
มาตรา ๗/๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้โอนมาเป็น
ข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและ
แต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่า
จะได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗ (หากโอนมาก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ซึ่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านย่อมมีต่อไป)
3.4 กรณีใดเป็นการได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําหรือลักษณะประจําในสํานักงานแห่งใหม่
พิจารณาจากการที่ส่วนราชการมีคําสั่งให้ข้าราชการย้ายไปปฏิบัติราชการอีกหน่วยงานหนึ่ง
ได้แก่ การเดินทางไปประจําสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพื่อดํารงตําแหน่งใหม่
ณ สํานักงานแห่งใหม่ นอกจากนั้นหากส่ วนราชการได้มีคําสั่งให้ข้าราชการเดิ นทางไปประจําต่างสํานักงาน
ในลักษณะประจํา แม้จะไม่ได้โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปด้วย (ไม่ได้เบิกจ่ายเงินเดือนทางสํานักงานใหม่) หรือไม่มี
อัตราว่างในสํานักงานแห่งใหม่ก็ตาม และข้าราชการผู้นั้นได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคําสั่งดังกล่าว
หรือได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการประจํา หรือได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการต่างสํานักงานที่ไม่มีกําหนดระยะเวลา
ก็ถือว่าเป็นการไปราชการประจําเช่นเดียวกัน รวมทั้งกรณีที่ส่วนราชการมีคําสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ต่างสํานักงานโดยมีกําหนดระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปด้วย
ตัวอย่าง
นายปวรรุจ และนายพุฒิภัทร รับราชการที่อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาส่วนราชการมีคําสั่งให้
นายปวรรุจ ไปปฏิบัติราชการที่อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นระยะเวลา 9 เดือน ส่วนนายพุฒิภัทร ได้รับคําสั่ง
ให้ไปช่วยราชการ ที่อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีกําหนดระยะเวลาจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เช่นกัน
กรณี ข องนายปวรรุ จ ไม่ ถื อว่ า ได้ รับ คํ า สั่ งให้ ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการในลั ก ษณะประจํ า เพราะมี กํา หนด
ระยะเวลาเพียง 9 เดือน กรณีการได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจํา จะต้องมีระยะตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
กรณีของนายพุฒิภัทร ถือว่าได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจํา เพราะเป็นคําสั่งที่ไม่มี
กําหนดระยะเวลาที่แน่นอนจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
3.5 กรณีใดถือว่าข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่
คําว่า “ท้องที่” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และ
ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หมายความว่ า กรุ ง เทพมหานคร อํ า เภอ กิ่ ง อํ า เภอ หรื อ ท้ อ งที่ ข องอํ า เภอหรื อ กิ่ ง อํ า เภอที่
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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กระทรวงการคลังประกาศกําหนด ให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา 5 แต่ปัจจุบันกระทรวงการคลังยังมิได้อาศัย
อํานาจตามมาตรา 5 ประกาศรวมท้องที่หลายท้องที่เป็นท้องที่เดียวกัน เพราะหากได้มีการประกาศรวมเขตท้องที่
เป็นท้องที่เดียวกันจะทําให้ข้าราชการบางส่วนได้ประโยชน์ แต่ก็จะทําให้ข้าราชการอีกส่วนหนึ่งเสียประโยชน์เช่นกัน
เช่น หากกระทรวงการคลังได้ประกาศรวมเขตท้องที่กรุงเทพมหานครกับอําเภอเมืองนนทบุรี จะทําให้ข้าราชการ
กลุ่ ม ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นในท้ อ งที่ ก รุ ง เทพมหานครหรื อ ในท้ อ งที่ อํ า เภอเมื อ งนนทบุ รี สามารถใช้ สิ ท ธิ
นําหลักฐานการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่ทั้งสองแห่งมาเบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการได้ แต่กลุ่มของข้าราชการที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในทั้งสองท้องที่ หากต่อมาได้รับคําสั่งย้าย
ไปปฏิบัติราชการในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งระหว่างกรุงเทพมหานครหรืออําเภอเมืองนนทบุรี ก็ไม่ทําให้เกิดสิท ธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
ตัวอย่าง
ก) นายกรวิทย์ รับราชการที่สํานักงานซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการประจําในอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี กรณีเช่นนี้ถือว่านายกรวิทย์ ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจํา
ในต่างท้องที่ หากนายกรวิทย์ ไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 7 (1) – (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรวิทย์ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ
ข) นายลพชัย รับราชการที่กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจํา
ต่างสํานักงาน ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เขตสาธร กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ต่างท้องที่เพราะ คําว่า ”ท้องที่” ตามมาตรา 4 กําหนด เขตท้องที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดทุกเขตเป็นท้องที่เดียวกัน
ดังนั้น สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านกรณีที่นายลพชัย เป็นผู้ไม่มีสิทธิอยู่แล้วก็ย่อมไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านแต่อย่างใด
และหากนายลพชัย เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนแล้วในท้องที่กรุงเทพมหานครก็ไม่ทําให้สิทธิการได้รับ
ค่าเช่าบ้านเปลี่ยนแปลง เว้นแต่การที่นายลพชัย ย้ายจากเขตดุสิตไปปฏิบัติราชการ เขตสาธร และที่สํานักงานใหม่
มีที่พักจัดให้ จะทําให้นายลพชัย ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
3.6 ข้อยกเว้นที่ทําให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 (1) - (3)
เมื่อข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่ก็จะเกิดสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน แต่หากการไปปฏิบัติราชการนั้น เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 (1) - (3) ดังต่อไปนี้ ย่อมทําให้ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ
3.6.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
การที่ทางราชการจัดที่พักไว้ให้ วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการ
ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติประจําที่สํานักงานแห่งใหม่ และเพื่อประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายค่าเช่าบ้าน
ให้กับข้าราชการโดยให้มีบ้านอยู่อาศัยตามสมควรแก่ฐานะและตําแหน่งหน้าที่ เมื่อข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่และได้รับการจัดบ้านพักจากทางราชการแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านจากทางราชการ หากไม่ยอมเข้าอยู่อาศัยถือว่าสละสิทธิในบ้านพัก และข้าราชการผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
ได้ รับ ค่าเช่ าบ้ านจากทางราชการ โดยหลั กเกณฑ์ ในการจั ด บ้านพั กของทางราชการนั้ น หัวหน้ าส่ วนราชการ
หรือผู้มีอํานาจจัดบ้านพักของส่วนราชการ จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ
เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2547 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
ของทางราชการ พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
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3.6.2 มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน ตามมาตรา 7 (2)
ข้าราชการรายใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่
แต่ในท้องที่นั้นมีเคหสถานที่ตนเองหรือคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์อยู่ ข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เว้นแต่
เคหสถานที่ตนเองหรือคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์อยู่นั้นยังมีหนี้ที่ค้างชําระกับสถาบันการเงินอยู่ กรณีเช่นนี้ข้าราชการ
ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ จนกว่าจะได้รับคําสั่งให้โอนย้ายไปรับราชการในท้องที่อื่น หรือจนกว่า
เคหสถานแห่ ง นั้ น จะหมดภาระไม่ มี ห นี้ ที่ ค้ า งชํ า ระกั บ สถาบั น การเงิ น แล้ ว ข้ า ราชการผู้ นี้ ก็ จ ะเป็ น ผู้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ดังกล่าว
ตัวอย่าง
นายภานุ รับราชการที่กรุงเทพมหานครได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ซึ่งในเขตท้องที่อําเภอดังกล่าวคู่สมรสของนายภานุ มีบ้านที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
กรณีเช่นนี้ นายภานุย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
กรณีข้อเท็จจริงข้างต้นเปลี่ยนเป็นคู่สมรสของนายภานุ มีเคหสถานตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่นายภานุได้รับ
คําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจํา แต่มีหนี้ค้างชําระกับพี่สาวของคู่สมรส เนื่องจากคู่สมรสไปยืมเงินมาปลูก
สร้างบ้าน กรณีเช่นนี้ นายภานุก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เพราะเคหสถานที่คู่สมรสมีกรรมสิทธิ์นั้น มิได้มีหนี้ค้างชําระ
กับสถาบันการเงินแต่เป็นหนี้กับบุคคลธรรมดา
3.6.3 ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
การร้องขอย้ายของข้าราชการไม่ว่าจะมีความประสงค์ไปในท้องที่ใด อําเภอใด เมื่อได้แจ้ง
ความประสงค์กับส่วนราชการแล้ว และส่วนราชการได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในสํานักงานท้องที่ที่ตนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ ย่อมทําให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน แต่หากส่วนราชการมิได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ในท้องที่ท่ีข้าราชการได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายไว้ โดยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในท้องที่อื่น หรืออําเภออื่นแทน
ข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่เข้าข้อยกเว้นที่ทําให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคําร้องขอของตนเอง
กรณีที่จะพิจารณาว่ากรณีใดจะถือว่าเป็นการย้ายตามคําร้องขอของตนเองนั้น ให้พิจารณาว่า
เป็นการย้ายเนื่องจากความต้องการของตัวข้าราชการผู้ย้ายเองเป็นหลัก มิใช่เนื่องจากความต้องการของทางราชการ
ตัวอย่าง เช่น การขอย้ายติดตามคู่สมรส เป็นต้น
กรณี ที่ ข้ า ราชการได้ ย้ า ยตามคํ า ร้ อ งขอของตนเอง แต่ ใ นคํ า สั่ ง ให้ ข้ า ราชการเดิ น ทาง
ไปปฏิบั ติ ราชการประจํ าสํา นักงานในต่ างท้องที่ ไม่ได้ร ะบุ ข้อความไว้ในคํ าสั่ งว่า “ตามคํ าร้ องขอของตนเอง”
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ร้องขอย้ายจริง ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทาง
ไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ
ซึ่งการกําหนดให้ระบุไว้ในคําสั่งว่า “ตามคําร้องขอของตนเอง” ในกรณีที่ข้าราชการร้องขอย้ายก็เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการพิจารณาอนุมัติใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กรณีการโอนข้าราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการและมีสาเหตุ
มาจากส่วนราชการที่รับโอนขาดแคลนบุคลากรหรือต้องการให้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของ
ส่วนราชการอื่นมารับราชการในส่วนราชการนั้น ย่อมไม่ถือว่าเป็นการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่
ตามคําร้องขอของตนเอง (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 109 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542)
หากไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 อนุมาตราอื่น ย่อมมีสทิ ธิได้รับค่าเช่าบ้าน
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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สําหรับกรณีที่ข้าราชการได้โอนเปลี่ยนหน่วยงานซึ่งส่วนราชการจะมีข้อตกลงในการโอนของ
ข้าราชการผู้นั้นว่า “จะไม่ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนั้น” ก็ย่อมจะมีผลผูกพันคู่สัญญาระหว่างข้าราชการกับส่วนราชการ
ที่ทําให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้แก่ส่วนราชการ เว้นแต่ ส่วนราชการนั้น
จะไม่ยึดถือข้อตกลงดังกล่าวเป็นสาระสําคัญอีกต่อไป โดยจะยินยอมให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการได้
ตัวอย่าง
นายกัมปนาท รับราชการในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ร้องขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง แต่ส่วนราชการมีคําสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการในอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปางแทน กรณีเช่นนี้
ถือว่าข้าราชการผู้นี้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่ โดยมิใช่กรณีย้ายตามคําร้อง
ขอของตนเอง หากไม่เข้าข้อต้องห้ามที่ทําให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 แห่งอนุมาตราอื่น ย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับคําสั่งให้ย้ายไปรับราชการทางสํานักงานแห่งใหม่ ไม่ว่าจะโดยการโอน หรือย้าย
ตามคําร้องขอของตนเอง หากสํานักงานแห่งใหม่นั้นยังอยู่ในท้องที่เดียวกันกับสํานักงานเดิมซึ่งได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
อยู่ก่อนแล้ว ก็ให้เบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่นั้นได้ต่อไป
ตัวอย่าง
นายปิยะวัฒน์ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ร้องขอย้ายตนเองไปปฏิบัติราชการ
ในเขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร กรณี เช่น นี้เ ป็น กรณี ที่ ได้ รับ คําสั่ งย้ ายไปปฏิบั ติ งานในท้ องที่ เดีย วกั นคือ ท้ องที่
กรุงเทพมหานคร สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านจึงยังไม่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่สํานักงานในเขตดุสิตที่ข้าราชการได้ขอย้ายไป
มีบ้านพักของทางราชการว่างอยู่ และข้าราชการผู้นี้ถูกจัดเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ย่อมไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7 (1) แต่มิจําต้องพิจารณาตามมาตรา 7 (3) เพราะกรณีดังกล่าว ยังมิใช่กรณีได้รับ
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่
กรณีสอบเลื่อนระดับของข้าราชการ การที่ส่วนราชการแจ้งให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้แสดงความประสงค์
เลือกท้องที่ที่จะขอรับการแต่งตั้ง เป็นเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคลภายในของส่วนราชการเท่านั้น ดังนั้น กรณีที่ข้าราชการได้รับการเลื่อนระดับตําแหน่งให้ไป
ดํารงตําแหน่ง ณ สํานักงานใหม่ตรงตามประสงค์ จึงไม่ถือว่าเป็นการย้ายตามคําร้องขอของตนเอง
กรณีข้าราชการย้ายไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง ซึ่งกรณีที่ไม่เข้าข้อยกเว้น
ที่ทําให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ต้องพิจารณาว่าข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้ย้ายไปประจําสํานักงาน
ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง เป็นผู้มีสิทธิอยู่ก่อนตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราช (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 หรือไม่
โดยให้พิจารณาว่าข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ (วันที่ 26 มิถุนายน 2541) หรือไม่ โดยไม่ต้องพิจารณาว่า ได้มีการเช่าบ้านหรือเช่าซื้อ
หรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้านอยู่ก่อนวันดังกล่าวหรือไม่
ตัวอย่าง
นายกึกก้อง ข้าราชการได้ร้องขอย้ายไปปฏิบัติราชการประจําในท้องที่กรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่
26 มิถุนายน 2541 โดยไม่ถูกจัดเข้าบ้านพัก ไม่มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส และไม่ใช่ท้องที่ที่เริ่มรับ
ราชการครั้ ง แรกหรื อ ท้ อ งที่ ที่ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการใหม่ โดยที่ น ายกึ ก ก้ อ ง ไม่ เ คยใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นเลย
ภายหลั ง จากวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2541 นายกึ ก ก้ อ ง ก็ ย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า น โดยไม่ ต้ องพิ จ ารณาว่ า
นายกึกก้องได้เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาแล้วหรือไม่
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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3.7 สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเกิดขึ้นในกรณีสํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทําการ
ไปตั้งอยู่ในต่างท้องที่ (มาตรา 8)
กรณีที่สํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยู่ต้องย้ายสํานักงานไปตั้งในท้องที่ใหม่ ข้าราชการ
ที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานแห่งนั้นต้องย้ายไปปฏิบัติราชการด้วย จึงได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหากทางราชการ
ไม่ได้จัดบ้านพักให้ ไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส หรือได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจํา
สํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ
เว้ นแต่ก รณีที่ สํ านั กงานที่ ย้ายไปนั้น ตั้ งอยู่ ในท้ องที่ ใ กล้ เคียงกั บท้ องที่ที่ ตั้ งสํ านักงานเดิ ม กรณีเช่ น นี้ ไม่ ทํา ให้
ข้าราชการเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในกรณีสํานักงานย้ายที่ตั้งสํานักงาน
โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสํานักงานเดิม ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิ
เบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวอย่าง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดิมตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร
ต่อมาได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นท้องที่ใกล้เคียงที่ทําให้ข้าราชการ
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามประกาศของกระทรวงการคลัง แต่มีข้อยกเว้น
สําหรับข้าราชการของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เดิมก่อนที่สํานักงาน จะย้ายไปอําเภอพุทธมณฑล
ตนได้เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาการที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ย้ายไปที่พุทธมณฑล
ซึ่งเป็นท้องที่ใกล้เคียงที่ไม่ทําให้เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน สําหรับข้าราชการรายนี้ก็จะยังคงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอยู่
เว้นแต่การย้ายไปปฏิบัติงานที่พุทธมณฑลนั้น ได้เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 (1)-(3) กรณีเช่นนี้จะทําให้ข้าราชการรายนี้
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้เช่นกัน
ตัวอย่าง
กรณีหากรัฐบาลมีนโยบายย้ายที่ทําการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปที่อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
กรณีเช่นนี้ มิใช่การย้ายสํานักงานไปในท้องที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งสํานักงานเดิม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ได้วางไว้ ดังนั้น ข้าราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน หากไม่เข้าข้อยกเว้น
ที่ทําให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 (1) - (3)
3.8 การงดหรือลดเบิกจ่ายเงินเดือนเนื่องจากการถูกตัดเงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนไม่กระทบต่อสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน (มาตรา 12)
กรณี ที่ ข้ า ราชการเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นแต่ ถู ก ตั ด เงิ น เดื อ นหรื อ ลาโดยไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนจะนําเหตุการณ์ตัดเงินเดือนหรือลาดังกล่าวไปตัดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ ข้าราชการผู้นี้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มีการงดหรือลดเบิกจ่ายเงินเดือน เว้นแต่กรณีการลาติดตามสามีหรือภริยา ซึ่งย้ายไป
รับราชการในต่างประเทศ
ตัวอย่าง
ข้าราชการอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หากมีความจําเป็นต้องเช่าบ้านให้ครอบครัวของข้าราชการอยู่อาศัย
หรื อ เพื่ อ เก็ บ สั ม ภาระ ก็ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นจากทางราชการได้ แต่ ก ารจะนํ า บ้ า นที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ปให้ ผู้ อื่ น เช่ า
โดยที่ข้าราชการผู้นั้นมิได้อยู่อาศัยด้วย หรือไม่มีความจําเป็นต้องเก็บสัมภาระ หรือให้ครอบครัวอยู่อาศัยย่อมเป็น
การปฏิบัติที่ขัดกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ที่ข้าราชการจะต้องเป็นผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย
ย่อมไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านในกรณีดังกล่าวได้
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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กรณี ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการอยู่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ยะลา ได้ ล าศึ ก ษาต่ อ ที่ ก รุ งเทพมหานคร
ข้ า ราชการผู้ นี้ ย่ อ มมี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นที่ จั ง หวั ด ยะลาได้ แต่ ก ารจะมาเช่ า บ้ า นอยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครแล้ ว
นําหลักฐานการเช่าบ้านไปเบิกค่าเช่าบ้านที่สํานักงานในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดยะลา กรณีเช่นนี้ ไม่สามารถกระทําได้
เพราะการเช่าบ้านในกรุงเทพมหานครมิใช่การเช่าเพื่อปฏิบัติราชการในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
3.9 สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน (มาตรา 14)
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน จะมีสิทธิได้รับตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อน
วันรายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดลงในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน หรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาฯ
วันรายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ หมายถึง วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่
ณ สํานักงานแห่งใหม่ในต่างท้องที่
ตัวอย่าง
นายระพีพงศ์ รับราชการที่กรุงเทพมหานครไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ซึ่งในระหว่างที่นายระพีพงศ์ ยังไม่ได้เดินทางไป
รายงานตัวที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา นายระพีพงศ์ ได้ทําสัญญาเช่าบ้านกับนายเกริก ที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลาแล้ว
ต่อมาอีก 5 วัน นายระพีพงศ์ จึงมาปฏิบัติราชการที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้รายงานตัวแล้ว กรณีเช่นนี้
นายระพีพงศ์ ย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ในช่วงเวลา 5 วัน ที่นายระพีพงศ์ ได้ทําสัญญาเช่าบ้านกับนายเกริก แต่ยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
วันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกานี้ เช่น
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งใหม่โดยขาดจากอัตราเงินเดือนและไปตั้งเบิกเงินเดือน ณ สํานักเบิก
เงินเดือนแห่งใหม่ วันที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย วันพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าออกจากราชการ หรื อ วั น ที่ ห มดภาระในการชํ า ระค่ า เช่ า ซื้ อ หรื อ ค่ า ผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้
เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ ตามนัยมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นต้น
สิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันส่งมอบหน้าที่ ในกรณีที่
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานแห่งใหม่ในต่างท้องที่
สิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการย่อมสิ้นสุดลงในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม และไปตั้งเบิกเงินเดือน
ณ สํานักเบิกเงินเดือนแห่งใหม่ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นไม่สามารถ
ออกเดินทางได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่
เว้นแต่ กรณีที่จําเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีกให้เบิกได้เท่าที่จําเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคําสั่งแต่งตั้ง
สําหรับวันส่งมอบหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มิได้กําหนดไว้ว่า จะต้องส่งมอบหน้าที่กันเมื่อใด เพียงแต่กําหนดไว้ว่า กรณีที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการ
ในท้องที่อื่น ไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่
วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่ กรณีจําเป็น ฉะนั้น เมื่อมีการแต่งตั้งให้ข้าราชการไปรับราชการในท้องที่อื่นก็ถือว่ า
ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งเดิมแล้ว ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2524 ให้ผู้บังคับบัญชากําหนดวันรับส่งงานในหน้าที่ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่ให้เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้พ้นจากตําแหน่งทราบคําสั่ง เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ตัวอย่าง
นายศิรวัฒน์ รับราชการครั้งแรกในท้องที่อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันรับราชการในท้องที่
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาส่วนราชการมีคําสั่งให้นายศิรวัฒน์ กลับไปปฏิบัติราชการ
ที่อาํ เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงทําให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านท้องที่อําเภอบ้านแหลม เพราะเป็นท้องที่ที่เริ่ม
รับราชการครั้งแรก แต่เนื่องจากนายศิรวัฒน์ ก. ยังไม่สามารถส่งมอบงานให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2548
จะต้องอยู่ปฏิบัติราชการต่อไปอีก 30 วัน ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา กรณีเช่นนี้ย่อมถือว่า นายศิรวัฒน์ สิ้นสุดสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่อําเภอเมืองในวันที่ 30 ตุลาคม 2548 เมื่อส่งมอบงานเสร็จแล้ว แต่หากนายศิรวัฒน์
ยังไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา นายศิรวัฒน์ก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านต่อไปอีก
ไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบงาน
3.10 สิทธิการนําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่
(มาตรา 15)
ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านโดยเช่าบ้านอยู่แล้ว ต่อมาได้ย้ายไปประจําในท้องที่อื่น
ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน หากคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้น ไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้
และบุคคลดังกล่าวมีความจําเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป ก็ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐาน
การชําระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าในท้องที่ใหม่ได้
ตัวอย่าง
นายสุวโรจน์ ปฏิบัติราชการในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเดือนละ
3,500 บาท ต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ทําให้ครอบครัวของ
นายสุวโรจน์ไม่สามารถไปอาศัยอยู่ในอําเภอรามัน จังหวัดยะลาได้ เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการไปปฏิ บัติ ง านที่ จั งหวั ด ยะลา นายสุ วโรจน์ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ าเช่ า บ้า นจากทางราชการ
ซึ่งสามารถนําหลักฐานการเช่าบ้านในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ครอบครัวของนายสุวโรจน์ ใช้เป็นที่พัก
อาศัยมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้
3.11 สิทธิการนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิก
ค่าเช่าบ้าน (มาตรา 17)
สิทธิการนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
จะต้องทําความเข้าใจเสียก่อนว่า สิทธิตามมาตรา 17 นี้ มิได้เกิดขึ้นทันทีที่ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการประจําในต่างท้องที่ ข้าราชการผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 17 นี้ได้ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ก่อน กล่าวคือ ต้องได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่โดยไม่เป็น
ผู้ต้องห้ามตามมาตรา 7 (1) - (3) จึงสามารถใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการได้ตามมาตรา 17 ดังนั้น จึงเป็นหลักสําคัญมากที่จะใช้พิจารณาว่า ข้าราชการผู้ได้รับคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานในต่างท้องที่ จะมีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการตามมาตรา 17 ได้หรือไม่
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3.12 หลักเกณฑ์การใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน
มาเบิกค่าเช่าบ้าน มีดังนี้
1. จะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ที่ค้างชําระอยู่ในขณะนั้น
2. บ้านหลังที่เช่าซื้อ หรือผ่อนชําระเงินกู้นั้น จะต้องอยู่ในท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้นย้ายไป
ปฏิบัติราชการประจําอยู่ที่สํานักงานแห่งใหม่
3. บ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ จะต้องใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและข้าราชการผู้นั้นได้อยู่อาศัยจริง
4. ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทําการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้นจะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจาก
ภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
5. หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านได้ตามสัดส่วนแห่ง
กรรมสิทธิ์สําหรับบ้านหลังดังกล่าว
6. จะต้องเป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน
และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด (ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 162 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549)
7. จะต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้สําหรับบ้านหลังหนึ่ง
หลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการ
ใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการ
ในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
8. หากเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 162 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549)
ตัวอย่าง
ข้าราชการรายหนึ่งได้ซื้อบ้านจํานวน 2 หลังในท้องที่ที่สํานักงานที่ตนปฏิบัติราชการตั้งอยู่ ข้าราชการผู้นี้
จะมีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้เพียงหลังแรกที่ตนเองซื้อมา
ตามมาตรา 17 (1) หากซื้อมาพร้อมกันทั้งสองหลังให้เลือกว่า จะใช้สิทธินําหลักฐานบ้านหลังใดมาเบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการ
ตัวอย่าง
นายองค์เอก เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้ร่วมกับน้องชายทําสัญญาซื้อขายบ้านในท้องที่ที่ปฏิบัติ
ราชการประจํ า เพื่ อ อยู่ อ าศั ย โดยผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้ เ พื่ อ ชํ า ระราคาบ้ า นกั บ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ นราคา
500,000 บาท นายองค์เอก สามารถนําหลักฐานการผ่อนชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ครึ่งหนึ่งของ
สัดส่วนกรรมสิทธิ์เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท ตามมาตรา 17 (2)
กรณีสามีภริยาซื้อบ้านร่วมกับบิดาของภริยา ราคา 300,000 บาท สามีและภริยาจะมีสัดส่วนของ
กรรมสิทธิ์เป็น 2 ใน 3 ส่วน สามีหนึ่งส่วน ภริยาหนึ่งส่วน และบิดาของภริยาหนึ่งส่วน เมื่อสามีและภริยารับราชการ
ในท้องที่เดียวกัน โดยสามีเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพียงคนเดียว สามีสามารถใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระ
เงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้เป็นจํานวน 2 ใน 3 ส่วนของกรรมสิทธิ์ของราคาบ้าน คือ 200,000 บาท
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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กรณีที่ก่อนจดทะเบียนสมรส นายอติรุจ กับนางสาวปัทมา และบิดาของนางสาวปัทมา ได้ซื้อบ้านร่วมกัน
ราคา 3,000,000 บาท ต่อมานายอติรุจ และนางสาวปัทมา ได้จดทะเบียนสมรสกัน โดยที่นายอติรุจเป็นผู้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน นายอติรุจ สามารถนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสัดส่วนของกรรมสิทธิ์
เพียงหนึ่งส่วน เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เพราะเป็นการได้กรรมสิทธิ์มาก่อนสมรส จึงตกเป็นสินส่วนตัว
ของแต่ละคนระหว่างนายอติรุจ นางสาวปัทมา และบิดาของนางสาวปัทมา เมื่อนายอติรุจ มีสิทธินําหลักฐาน
การผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน จึงสามารถใช้สิทธิได้ตามสัดส่วนของกรรมสิทธิ์ในส่วนของ
นายอติรุจเองเท่านั้น
สิ ท ธิ ก ารนํ า หลั ก ฐานการผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้ เ พื่ อ ชํ า ระราคาบ้ า นมาเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นตามมาตรา 17
เมื่อข้าราชการรายใดใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใดแล้ว
ต่อมาได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการในท้องที่ใหม่และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่นั้น ก็สามารถใช้สิทธิ
นําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17 ในท้องที่ใหม่ได้ ซึ่งหากต่อมา
ได้ย้ายกลับมาปฏิบัติราชการในท้องที่เคยใช้สิทธิตามมาตรา 17 แล้ว แต่ยังผ่อนชําระไม่หมดก็สามารถนําหลักฐาน
การผ่อนชําระเงินกู้บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิมาเบิกค่าเช่าบ้านต่อไปได้ตามมาตรา 17 (4) แต่จะซื้อบ้านหลังใหม่
ในท้องที่ที่เคยใช้สิทธิ และนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้ในบ้านหลังใหม่มาเบิกค่าเช่าบ้านกับทางราชการไม่ได้
เพราะต้ อ งเป็ น การใช้ สิ ทธิ ใ นบ้ า นหลั งแรกเท่ า นั้ น เว้ น แต่ ก่ อ นย้ า ยมาในท้ อ งที่ที่ เคยใช้ สิ ท ธิ ต ามมาตรา 17
ได้ขายบ้านหลังนั้นไปก่อนที่จะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่นั้น กรณีเช่นนี้สามารถซื้อบ้านหลังใหม่และใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 17 ได้
ตัวอย่าง
นายอนุ ภั ทร รับ ราชการที่กรุ ง เทพมหานคร ได้ ใ ช้ สิ ทธิ นํา หลั กฐานการผ่อ นชํ าระเงิ น กู้ เ พื่อชํา ระ
ราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 17 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้รับคําสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่
อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีนี้นายอนุภัทร สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 17 ในท้องที่
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ได้ และหากต่ อ มานายอนุ ภั ท ร ได้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ย้ า ยกลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการที่
กรุงเทพมหานครอีกครั้ง และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน นายอนุภัทร ก็สามารถนําหลักฐานการผ่อนชําระราคาบ้าน
หลังที่เคยใช้สิทธิในท้องที่กรุงเทพมหานครมาเบิกค่าเช่าบ้านได้อีก แต่นายอนุภัทร ไม่มีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระ
บ้านหลังอื่นในท้องที่กรุงเทพมหานครมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากไม่ใช่การใช้สิทธิในบ้านหลังแรกของท้องที่
กรุงเทพมหานคร เว้นแต่การที่นายอนุภัทร ได้รับคําสั่งให้กลับมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานครนั้น นายอนุภัทร
ได้ขายบ้านหรือโอนกรรมสิทธิ์ไปให้บุคคลอื่นแล้ว ก่อนที่ตนจะย้ายกลับมาปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร กรณีเช่นนี้
นายอนุ ภั ท ร สามารถใช้ สิ ท ธิ นํ า หลั ก ฐานการผ่ อ นชํ า ระราคาบ้ า นหลั ง ใหม่ ม าเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นในท้ อ งที่
กรุงเทพมหานครได้
กรณีข้าราชการใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ขายบ้านหลังดังกล่าวไประหว่างที่ยังผ่อนชําระบ้านหลังดังกล่าวไม่หมด ไม่ทําให้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านอีกครั้ง ตามมาตรา 17 วรรคสอง ประกอบมาตรา 9
ตัวอย่าง
นายสมิทธิ์ รับราชการในท้องที่กรุงเทพหมานคร และได้ใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการตามมาตรา 17 ต่อมาระหว่างที่ยังผ่อนชําระราคาบ้านไม่หมด ได้โอนบ้าน
หลังดังกล่าวให้กับบิดามารดาไป นายสมิทธิ์ ไม่มีสิทธินําหลักฐานการเช่าบ้านผู้อื่นมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทาง
ราชการได้ตามมาตรา 17 วรรคสองประกอบมาตรา 9 และไม่มีสิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้บ้านหลังใหม่ใน
ท้องที่กรุงเทพมหานคร มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ตามมาตรา 17 (1) และ 17 (4)
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3.13 สิทธิการนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิม
มาเบิกค่าเช่าบ้านต่อเนื่องในท้องที่ใหม่ (มาตรา 18)
ข้าราชการผู้ที่ได้ใช้สิทธินําหลักฐานค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิก
ค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17 แล้ว ต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่และมีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ในท้องที่นั้น ข้าราชการผู้นั้นสามารถนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้
ตัวอย่าง
นายสิริภูมิ รับราชการที่กรุงเทพมหานคร และได้ใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ในท้องที่กรุงเทพมหานครมาเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมานายสิริภูมิ ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี และเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายสิริภูมิ สามารถนําหลักฐาน
การผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่กรุงเทพมหานคร มาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ได้ตามมาตรา 18 หรือนายสิริภูมิ จะซื้อบ้านที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แล้วนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้บ้าน
หลังที่จังหวัดราชบุรีมาเบิกค่าเช่าบ้านก็ได้ ตามมาตรา 17
หากข้าราชการรายใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 แล้วเป็นผู้ขอใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อน
ชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติในแบบขอรับ
ค่าเช่าบ้านไว้แล้ว (แบบ 6005) หากต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่และมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ จึงจะสามารถใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านในท้องที่เดิมมาเบิก
ค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ ตามมาตรา 18
สิทธิการนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามาตรา 17 และ
สิทธิการนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ตามมาตรา 18 นี้
มิใช่สิทธิที่ติดตามตัวของข้าราชการผู้เคยใช้สิทธิตามมาตรา 17 และมาตรา 18 โดยอัตโนมัติ เมื่อข้าราชการผู้นั้น
ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่ ส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าข้าราชการดังกล่าว
ที่ได้รับคําสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่นั้น มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 แล้วหรือไม่
เมื่อข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 จึงจะสามารถใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17 ได้ และเมื่อเป็นผู้ที่ส่วนราชการได้อนุมัติในแบบขอรับค่าเช่าบ้าน
(แบบ 6005) แล้ว จึงถือว่าเป็นผู้ได้ใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้ เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
หากต่อมาได้รับคําสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7
จึ ง จะมี สิ ทธิ นํ า หลั กฐานการผ่ อนชํ า ระเงิ น กู้ เพื่ อชํ าระราคาบ้ านในท้ องที่ เดิ ม มาเบิ กค่าเช่ า บ้ า นในท้ องที่ ใ หม่
ตามมาตรา 18 ได้
แต่ถ้าหากข้าราชการผู้ที่ได้ใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านอยู่ในท้องที่ใด
ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําต่างท้องที่อีกท้องที่หนึ่ง ซึ่งในท้องที่นั้นส่วนราชการได้จัดบ้านพักให้กับ
ข้าราชการเข้าพักอาศัย ซึ่งทําให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 มิใช่เป็นการรอนสิทธิ
ของข้าราชการแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะสิทธิข้าราชการที่จะนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคามาเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามมาตรา 18 มิได้ติดตามตัวมาด้วย เป็นแต่เพียงสิทธิที่จะสามารถใช้ได้เมื่อตนเองเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่านั้น
เมื่อย้ายมารับราชการในท้องที่ใหม่ส่วนราชการก็สามารถพิจารณาสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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3.14 แนวทางการพิจารณาสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7
1. ตามนัยมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กําหนดว่า “ข้าราชการผู้ใดรับราชการหรือได้รับคําสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
เพราะเหตุมีเคหสถานของตนเองหรือของคู่สมรส แม้ข้าราชการผู้นั้นได้โอนกรรมสิทธิ์ในเคหสถานนั้นไป ก็ไม่ทําให้
เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น” หรือเคหสถานนั้นเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
(มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรส) ซึ่งข้าราชการผู้นั้นมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย เมื่อคู่สมรสได้ขายเคหสถานนั้นไป
ข้าราชการดังกล่าวอยู่ในข่ายต้องห้ามที่ทําให้ไม่มีสิทธิได้รบั ค่าเช่าบ้านในท้องที่นั้น
2. ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ถ้าสละสิทธิไม่เข้าพักอาศัยในบ้านพักที่ทางราชการจัดให้
จะมาขอเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ แต่การสละสิทธิบ้านพักของทางราชการดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันข้าราชการหากบ้านพัก
ของทางราชการทั้งหมดได้รื้อถอนไปแล้ว จนไม่มีบ้านพักที่ทางราชการจะสามารถจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยได้
หากข้าราชการมีความจําเป็นต้องเช่าบ้าน เช่าซื้อ หรือผ่อนชําระเงินกู้ และได้อยู่อาศัยจริงก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการได้
3. ข้าราชการมีเคหสถานของตนเองอยู่ในท้องที่ที่ย้ายมารับราชการประจํา โดยไม่มีหนี้ค้างชําระ
กับสถาบันการเงิน ต่อมาบ้านชํารุดทรุดโทรมมาก จึงรื้อถอนทั้งหลังแล้วไปกู้เงินเพื่อก่อสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทน
หลังเดิมนั้น เป็นกรณีข้าราชการได้มีเคหสถานเป็นของตนเองในท้องที่ที่รับราชการประจํา ซึ่งต้องห้ามมิให้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 (2) ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ และในเมื่อข้าราชการ
ไม่ มี สิ ทธิ ได้ รั บ ค่า เช่ าบ้ า นข้ า ราชการในท้ องที่ ที่ ต นรับ ราชการประจํ าอยู่ ตามมาตรา 7 ตั้ ง แต่ ต้ น แล้ ว แม้ ว่ า
ข้าราชการผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งมิใช่ความผิดของตนก็ตาม ก็ไม่มีสิทธินําหลักฐานการชําระ
ค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
4. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านและได้เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการประจํา แต่ยังมิได้เข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้น เนื่องจากมีเหตุจําเป็นไม่อาจเข้าพักในบ้าน
หลังดังกล่าวได้ หากข้าราชการผู้นั้นได้เช่าบ้านผู้อื่นเพื่ออยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ก็ยังคงมีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านดังกล่าวอยู่ต่อไปจนกระทั่งสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการสิ้นสุดลง กล่าวคือ เมื่อข้าราชการผู้นั้น
ได้ย้ายเข้าไปพักอาศัยในบ้านหลังที่ตนเองเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ สิทธิในการนําหลักฐานการเช่าบ้านผู้อื่น
มาเบิกค่าเช่าบ้านย่อมสิ้นสุดลง
ตัวอย่าง
นายเอกอรุณ เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และได้เช่าบ้านอยู่อาศัย ต่อมาได้ซื้อบ้านโดยการผ่อนชําระ
เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านกับธนาคาร แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บ้านหลังที่นายเอกอรุณ ซื้อถูกน้ําท่วม
จนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ กรณีนี้ถือว่า นายเอกอรุณ มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจเข้าพักอาศัยได้ เมื่อนายเอกอรุณ
ยังต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่เช่า ก็ย่อมมีสิทธินําหลักฐานการเช่าบ้านผู้อื่นมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ จนกว่านายเอกอรุณ
จะย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังที่ตนซื้อ
5. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับมรดกเป็นบ้าน โดยเจ้าของมรดกมิได้ทําพินัยกรรมไว้ บ้านย่อมเป็นมรดก
ตกทอดแก่ทายาททุกคน ข้าราชการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
แต่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่ จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง ดังนี้
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- หากข้าราชการผู้นั้นเป็นทายาทคนเดียว ที่มีสิทธิได้รับมรดก ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ต้องห้ามตามมาตรา 7 (2)
- หากข้ า ราชการได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง มรดกโดยบ้ า นเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ร วม จะต้ อ งพิ จ ารณาว่ า
ข้าราชการผู้นั้นสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวได้ โดยไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ตามมาตรา 1360
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ กล่าวคือ การเข้าอยู่อาศัยของข้าราชการในบ้านนั้น ต้องไม่เป็นการ
รบกวนสิทธิการอยู่อาศัยของเจ้าของรวมคนอื่น ๆ ย่อมถือว่าข้าราชการผู้นี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7 (2)
- หากข้าราชการไม่ได้รับส่วนแบ่งมรดกไม่ว่าจะโดยการแบ่งปันทรัพย์มรดกหรือโดยการสละมรดก
ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการผู้นั้นสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้ แต่ไม่ยอมรับส่วนแบ่งมรดก
หรือสละมรดก ก็ต้องถือว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากตนเองเป็นเหตุ
จึงไม่ควรมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 (2) แต่ถ้าข้าราชการผู้นั้นแม้ได้รับส่วนแบ่งมรดกหรือไม่สละมรดก
ก็ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นได้ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน นับแต่วันที่เช่าอยู่อาศัยจริง แต่อย่างไรก็ตาม
การไม่ได้รับแบ่งมรดกหรือการสละมรดกของข้าราชการ จะต้องเป็นไปโดยสุจริตมิได้มีเจตนาเพื่อให้ตนมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้
6. โดยที่ค่าเช่าบ้านข้าราชการเป็นเงินที่ข้าราชการมีสิทธิจะได้รับจากการไปรับราชการในสํานักงาน
ต่างท้องที่ เพราะทางราชการเป็นเหตุ จึงมีการกําหนด “ท้องที่” ที่ข้าราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกขึ้น เพื่อเป็น
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าข้าราชการอยู่ ณ ที่ใดเมื่อเข้ารับราชการครั้งแรก โดยมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยาม “ท้องที่” ไว้ว่าหมายความถึง กรุงเทพมหานคร
อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ หรือท้องที่ของอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน
ซึ่งจะเห็นได้ว่านิยามดังกล่าวมิได้ประสงค์ให้ใช้ตําบลเป็นหลัก แต่จะใช้อําเภอหรือกิ่งอําเภอเป็นหลักในการกําหนด
เป็นท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก จึงต้องพิจารณาจากท้องที่ที่เป็นเขตพื้นที่การปกครองของอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ตามสภาพความเป็นจริง โดยการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การปกครองที่เกิดขึ้นภายหลัง จะต้องไม่มีผลกระทบสิทธิ
ที่เกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น เขตพื้นที่การปกครองของอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่เป็นอยู่ในขณะที่ข้าราชการได้รับคําสั่ง
ให้ไปประจําท้องที่ใดในการเริ่มรับราชการครั้งแรกของตน ย่อมเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกของข้าราชการผู้นั้น
7. สํานักงานที่ข้าราชการเริ่มรับราชการครั้งแรก ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของอําเภอเดิม ต่อมา
ข้าราชการได้รับคําสั่งให้ย้ายไปประจําสํานักงานใหม่ ซึ่งเดิมสํานักงานใหม่ตั้งอยู่ในตําบลหนึ่งตําบลใดของอําเภอเดิม
แต่ปัจจุบันตําบลเหล่านั้น ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอําเภอใหม่แล้ว นั้น เป็นกรณีที่จะต้องพิจารณาด้วยเหตุผล
อย่างเดียวกับข้อ 6 ข้างต้น ดังนั้น ท้องที่เริ่มรับราชการครั้งแรกของข้าราชการดังกล่าว จึงได้แก่ท้องที่ตามเขตพื้นที่
การปกครองของอําเภอหรือกิ่งอําเภอในขณะที่ข้าราชการผู้นั้นเริ่มรับราชการ และกรณีเป็นการย้ายไปประจํา
สํานักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
ข้าราชการดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบทบัญญัติดังกล่าว (ปัจจุบันการย้ายมารับราชการ
ณ ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป ไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าว)
8. กรณีข้าราชการที่ย้ายมารับราชการประจําในท้องที่หนึ่งตามคําร้องขอของตนเองก่อนวันที่
26 มิถุนายน 2541 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 มีผลใช้บังคับ
และพักอาศัยอยู่ในบ้านที่คู่สมรสเช่าอยู่เพียงผู้เดียว โดยคู่สมรสเป็นผู้ใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านมาเบิก
ค่าเช่าบ้านจากทางราชการมาโดยตลอด ต่อมาภายหลังวันที่ 26 มิถุนายน 2541 คู่สมรสได้เสียชีวิตหรือได้ย้าย
ไปรับราชการประจําในท้องที่อื่น ถือว่าข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบั บที่ 6) พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้ าราชการ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541
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นางไขแข เดิมรับราชการที่อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ต่อมาวันที่ 20 มกราคม 2541 ได้ย้ายมารับราชการ
ประจําในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามคําร้องขอของตนเอง โดยได้พักอาศัยในบ้านที่สามีเช่าอยู่เพียงผู้เดียว
และสามีเป็นผู้ใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการมาโดยตลอด ต่อมาในวันที่
6 กรกฎาคม 2546 สามีได้ย้ายไปรับราชการประจําในท้องที่กรุงเทพมหานคร กรณีเช่นนี้ นางไขแขสามารถขอเช่าบ้าน
หลังดังกล่าวและใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านมาเบิกจากทางราชการได้ เพราะนางไขแขเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2541
3.15 แนวทางการพิ จ ารณาสิ ท ธิ ก ารนํ า หลั ก ฐานการชํ า ระค่ า เช่ า ซื้ อ หรื อ ค่ า ผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้
เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17
1. กรณีข้าราชการใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ ขณะเดียวกันก็แบ่งห้องบ้านหลังดังกล่าวให้ผู้อื่นเช่าอยู่อาศัย ให้เบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการได้ไม่เกินสิทธิที่กําหนดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ โดยไม่ต้องหักเงินค่าเช่าที่ได้รับจากการแบ่งห้องเช่า
จากเงินที่ผ่อนชําระเงินกู้รายเดือน แต่ทั้งนี้ จะต้องอาศัยอยู่จริงในบ้านหลังดังกล่าวด้วย
ในกรณี ข้ า ราชการได้ เ ช่ า ห้ อ งที่ แ บ่ งให้ เ ช่ านั้ น หากเช่ า และอาศั ย อยู่ จริ ง ก็ เบิ กค่ า เช่ า บ้ า น
จากทางราชการได้เช่นกัน
2. ข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ในท้องที่ที่รับราชการประจําตามมาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อมาบ้านทรุดโทรมมากจึงรื้อถอนออกไป
ทั้งหลังแล้วไปกู้เงินมาปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเดิม สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพื่อการเช่าซื้อหรือ
การผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านหลังแรกตามมาตรา 17 สิ้นสุดลง เมื่อมีการรื้อถอนบ้านทั้งหลัง เพราะ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าว ได้ให้สิทธิข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการมีสิทธิ
นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านหลังแรกและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น
มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ เมื่อบ้านหลังแรกสิ้นสภาพไป สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
ของข้าราชการผู้นั้นย่อมหมดไป และการใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระ
ราคาบ้านสําหรับบ้านหลังใหม่ย่อมเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 17 (4) เนื่องจากข้าราชการผู้นั้นได้เคยใช้สิทธิ
นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้สําหรับบ้านในท้องที่ที่ประจํานั้นมาแล้ว รวมทั้งไม่มีสิทธิ
นําหลักฐานการเช่าบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17 วรรคสอง ประกอบมาตรา 9
3. กรณีข้าราชการผู้หนึ่งร่วมกับคู่สมรสกู้เงินและซื้อบ้านในท้องที่ที่ตนรับราชการประจําอยู่
และได้ใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้าน ย่อมถือว่าบ้านหลัง
ดังกล่าวเป็นสินสมรส ซึ่งข้าราชการรายดังกล่าวมีส่วนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้ว หากข้าราชการผู้นี้ได้จดทะเบียนหย่า
จากคู่สมรส และได้ยกบ้านหลังดังกล่าวพร้อมทั้งภาระหนี้สินตามสัญญากู้เงินดังกล่าวทั้งหมดให้แก่คู่สมรสเพียง
ผู้เดียว ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน แม้ต่อมาจะได้เช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้านหลังใหม่
ก็ไม่มีสิทธิที่จะนําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านหลังใหม่มา
เบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 17 วรรคสอง ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 17 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
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นางชมพูนุช ได้รับคําสั่งให้ย้ายไปรับราชการประจําที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตนมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน และใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านหลังดังกล่าวจากทางราชการ ต่อมา
ได้จดทะเบียนหย่าจากคู่สมรสโดยตกลงยกบ้านและภาระหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่คู่สมรสเพียงผู้เดียว
และไปเช่าบ้านหลังอื่นเพื่ออยู่อาศัย กรณีเช่นนี้ นางชมพูนุช จะนําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ ห รื อ ไม่ และหากนางชมพู นุ ช ไปกู้ เ งิ น มาเพื่ อ ซื้ อ บ้ า นหลั ง ใหม่ ใ นท้ อ งที่ อํ า เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี
จะนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านหลังใหม่มาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
กรณีดังกล่าวเมื่อนางชมพูนุช ได้กู้เงินและซื้อบ้านในท้องที่ดังกล่าวร่วมกับคู่สมรสและได้ใช้สิทธิ
นํ า หลั ก ฐานการผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้ เ พื่ อ ชํ า ระราคาบ้ า นมาเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นมาแล้ ว ย่ อ มถื อ ว่ า บ้ า นหลั ง ดั ง กล่ า ว
เป็นสินสมรส ซึ่งนางชมพูนุช มีส่วนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แม้ต่อมาจะได้หย่าจากคู่สมรสและยกบ้านและภาระ
หนี้สินตามสัญญาดังกล่าว นางชมพูนุช ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอีกต่อไปและไม่สามารถนําหลักฐานการชําระ
ค่าเช่าบ้านที่ตนเช่าอยู่มาเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 17 วรรคสองและมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
สําหรับกรณีที่นางชมพูนุช ไปกู้เงินมาเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ในท้องที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อนางชมพูนุช เคยใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านหลังแรกในท้องที่ดังกล่าวมาเบิก
ค่าเช่าบ้านจากทางราชการมาแล้ว ย่อมไม่สามารถนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านหลังใหม่
ในท้องที่นั้นมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้อีก ตามมาตรา 17 (4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
4. นายจิรายุ เป็นข้าราชการได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก จึงไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านทําให้ไม่สามารถนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ ต่อมาได้สมรสกับ
นางสาวพลอยพรรณซึ่งเป็นข้าราชการและได้ย้ายมาปฏิบัติราชการในท้องที่ที่นายจิรายุได้ซื้อบ้านไว้ นางสาวพลอยพรรณ
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ติดเงื่อนไขว่า มีเคหสถานของคู่สมรสเพราะยังอยู่ระหว่าง
การผ่อนชําระเงินกู้ ตามมาตรา 7 (2) นางสาวพลอยพรรณจะใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้บ้านหลังที่
นายจิรายุซื้อไว้ก่อนสมรสมาเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ เพราะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของนางพลอยพรรณเป็นสินส่วนตัวของ
นายจิรายุ และจะไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้วมาเบิกค่าเช่าบ้านก็ไม่ได้ เพราะมีเคหสถานของคู่สมรสในท้องที่ดังกล่าวแล้ว
5. นายจรัสพงษ์ ข้าราชการ รับราชการที่อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ซื้อบ้านในท้องที่ดังกล่าว และนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านแล้ว ต่อมาได้รับคําสั่งย้ายไป
ปฏิบัติราชการประจําอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน จึงได้นําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อซื้อบ้านในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มาเบิกค่าเช่าบ้านต่อเนื่องในท้องที่ที่สํานักงานตั้งอยู่ คือ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรา 18 ต่อมาได้รักชอบกับนางสาวจันทร์สม ที่รับราชการที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งนางสาวจันทร์สม ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ดังกล่าวด้วย และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ เมื่อนายจรัสพงษ์
และนางจันทร์สม จดทะเบียนสมรสกัน ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ มาตรา 10 กําหนดให้
ข้าราชการที่มีคู่มีสมรสที่รับราชการในท้องที่เดียวกันและมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านทั้งสองคนให้เบิกจ่ายได้เฉพาะ
คนใดคนหนึ่ง นายจรัสพงษ์ และนางจันทร์ สม จึงตกลงให้นายจรั สพงษ์ เป็นคนใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหลังที่
นายจรัสพงษ์ เป็นผู้ซื้อไว้ในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มาเบิกต่อเนื่องตามมาตรา 18 ต่อมาเมื่อนายจรัสพงษ์
ได้รับคําสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการในท้องที่อื่น และไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่ย้ายไป นางจันทร์สม ก็ไม่
สามารถนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านหลังที่นายจรัสพงษ์ ซื้อไว้ที่จังหวัดปทุมธานีมาเบิกค่าเช่าบ้านที่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้ ตามมาตรา 18 เพราะนางจันทร์สม ไม่ใช่เป็นผู้เคยใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อน
ชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านหลังที่ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีมาก่อนตามมาตรา 17 แต่นางจันทร์สม สามารถใช้สิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ตามมาตรา 17 ในท้องที่อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ได้
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หากต่อมานางจันทร์สม ได้รับคําสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และ
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ก็ไม่สามารถนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านหลังที่นายจรัสพงษ์ ซื้อไว้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามมาตรา 17 ได้ เพราะนางจันทร์สม ไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าว และจะใช้สิทธิเช่าบ้านหลังดังกล่าวจาก
นายจรัสพงษ์ ผู้เป็นสามี แล้วนํามาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ก็มิได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
ที่จะต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์ในการจัดการทรัพย์สินของสามีภริยาตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ได้กําหนดไว้ นางจันทร์สม จะซื้อบ้านหลังอื่น แล้วนํามาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17 ก็มิได้เนื่องจาก
ติดบ้านหลังแรกตามมาตรา 17 (1)
6. นายดิน ข้าราชการ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ได้นําหลักฐาน
การผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มาเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 17 ต่อมา
ได้รับคําสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน จึงนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อซื้อบ้านที่จังหวัดอ่างทอง มาเบิกค่าเช่าบ้านต่อเนื่องที่กรุงเทพมหานครตามมาตรา 18 ต่อมาได้แต่งงานกับ
นางสาวฟ้า ซึ่งเป็นข้าราชการรับราชการที่กรุงเทพหมานคร และมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านด้วยเช่นกัน จึงตกลงกันให้
นายดิ น เป็ น ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นตามมาตรา 10 โดยเปลี่ ย นสิ ท ธิ ก ารเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นมาเป็ น การซื้ อ บ้ า น
ที่กรุงเทพมหานครและนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาเมื่อนายดินได้รับ
คําสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทองอีกครั้ง นายดินก็สามารถนําฐานการผ่อนชําระเงินกู้
บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทองเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17 (4)
ได้อีกครั้ง ส่วนนางฟ้า ที่ยังคงรับราชการที่กรุงเทพมหานคร ก็สามารถใช้สิทธินําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อซื้อบ้านหลังที่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครมาเบิกค่าเช่าบ้านต่อจากนายดินผู้เป็นสามีต่อไปได้ ตามมาตรา 17 เพราะ
การที่สามีภริยามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่เดียวกัน แล้วให้คนใดคนหนึ่งใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 17
ย่อมถือว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ร่วมใช้สิทธิด้วยตามมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
7. นายกฤตชัย กับนางสาวฟ้ารุ่ง รับราชการในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดพังงา มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ทั้ง 2 คน ได้ร่วมกันกู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่ท้องที่ดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท ข้าราชการทั้งสองคนได้นํา
หลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านหลังดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 17 โดยธนาคารกําหนดให้ผ่อนชําระ
เดือนละ 10,000 บาท เมื่อบ้านหลังดังกล่าวมีกรรมสิทธิ์รวม 2 คน จึงเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสัดส่วนของกรรมสิทธิ์
คนละครึ่ง เท่ากับ 5,000 บาท ข้าราชการทั้งสองคนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เดือนละ 3,000 บาท นายกฤตชัย
จึงเบิกค่าเช่าบ้านกรณีเช่าซื้อตามมาตรา 17 ได้เดือนละ 3,000 บาท นางสาวฟ้ารุ่งก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน
ในกรณีเช่าซื้อได้เดือนละ 3,000 บาท เช่นกัน
หากต่อมานายกฤตชัย และนางสาวฟ้ารุ่ง ได้จดทะเบียนสมรสกัน สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามมาตรา 10 กําหนดให้ใช้สิทธิเบิกได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง กรณีเช่นนี้ นายกฤตชัย และนางฟ้ารุ่งจะต้องตกลงให้ใคร
เป็นคนใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่จะเบิกได้เพียง 3,000 บาทต่อเดือน และคู่สมรสอีกฝ่ายไม่สามารถใช้สิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามสิทธิของตนที่เคยเบิกไว้ได้ และหากต่อมานายกฤตชัย และนางฟ้ารุ่ง ได้หย่าขาดจากกัน ก็จะทําให้
ข้าราชการทั้งสองคนกลับมามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในกรณีเช่าซื้อตามมาตรา 17 ตามสิทธิของตนได้อีกครั้งคือ
นายกฤตชัย สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้เดือนละ 3,000 บาท และนางฟ้ารุ่ง ก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้เดือนละ
3,000 บาท
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ส่วนที่ 2 การยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
3.16 แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
การยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้านครั้งแรก หรือมีการโอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกัด หรือเปลี่ยนสํานักเบิก
เงินเดือนหรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าบ้านที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว หรือมีการเปลี่ยนบ้านเช่า เปลี่ยนสัญญากู้เงิน
หรือสัญญาเช่าบ้านเดิมครบกําหนด ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจะต้องยื่นแบบการขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
ต่อผู้มีอํานาจรับรองการใช้สิทธิทุกครั้ง พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
2. สําเนาคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง คําสั่งการโอน ย้าย ในกรณีเป็นการย้ายให้ชี้แจงข้อมูลว่าเกิดจากคําร้องขอ
ของตนเองหรือไม่
3. แบบรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
x ข้อมูลประวัติการรับราชการตั้งแต่เริ่มรับราชการ และการโอน ย้าย ในกรณีเป็นการย้าย
ให้ชี้แจงข้อมูลว่าเกิดจากคําร้องขอของตนเองหรือไม่
x ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ
x ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ทํางานของคู่สมรส และให้แจ้งว่าหน่วยงานแห่งนั้นได้ให้สิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านหรือจัดบ้านพักให้กับคู่สมรสในท้องที่ที่รับราชการของข้าราชการหรือไม่
x ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา คู่สมรสและของข้าราชการ รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ
x ข้อมูลสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา คู่สมรสและของข้าราชการ หากในภายหลัง
บุคคลดังกล่าวเสียชีวิตหรือสาบสูญให้แจ้งรายละเอียดวัน เดือน ปี ที่เสียชีวิตหรือสาบสูญ
4. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน และการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
5. คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและแต่งตั้งข้าราชการ
6. หลักฐานที่ต้องแนบประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านมีดังนี้
1) กรณีเช่าบ้าน
x หนังสือสัญญาเช่า
x แผนที่ทางไปบ้านเช่า
x หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านของเจ้าของบ้านเช่า ถ้าเป็นการเช่าช่วงให้แสดงสัญญาเช่า
ระหว่างผู้ให้เช่าช่วงกับเจ้าของบ้านเช่า
2) กรณีเช่าซื้อ
x สัญญาเช่าซื้อบ้าน
x สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่เช่าซื้อ
3) กรณีผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน (กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน)
**
x สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน ที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
x สัญญากู้เงิน
x สัญญาจํานอง
x สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนชําระเงินกู้
x สําเนาโฉนดที่ดินพร้อมฉบับจริงเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
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4) กรณีผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน (กู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน)
**
x สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
x หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน
x หลักฐานการขอหมายเลขประจําบ้าน
x สั ญญาขายที่ ดินที่ จดทะเบียนต่อพนั กงานเจ้าหน้า ที่ กรณี ซื้อที่ ดินและปลู กสร้ างบ้า น
ในคราวเดียวกัน
สําเนาโฉนดที่ดินพร้อมฉบับจริงเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
x สัญญากู้เงิน
x สัญญาจํานองหรือหนังสือค้ําประกัน
7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน หากไม่ถูกต้องให้ส่งคืนผู้ขอใช้สิทธิเพื่อแก้ไข เมื่อถูกต้องแล้วให้เสนอผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองสิทธิการได้รับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
8. หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน แต่งตั้งข้าราชการจํานวนไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
9. คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
10. ผู้มีอํานาจรับรองการใช้สิทธิและอนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิในแบบขอรับค่าเช่าบ้าน
(แบบ 6005)
11. เมื่อ ได้ รั บอนุ มั ติ ใ ห้ เบิ กค่ าเช่ า บ้ า นได้ ต ามสิ ทธิ แ ล้ ว ให้ ผู้ มี สิท ธิยื่ น ขอเบิ ก เงิ นค่ า เช่ า บ้ า น
ประจําเดือนตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงิน (ใบเสร็จรับเงิน
ค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ผ่อนชําระเงินกู้) ณ สํานักงานที่ข้าราชการผู้น้นั ปฏิบัติราชการ
12. ผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ
x

หมายเหตุ **กรณีว งเงิ นในสั ญ ญาซื้ อขายหรือสัญ ญาจ้ างปลู กสร้ างบ้ านต่ํากว่ าสั ญ ญากู้เ งิน ผู้ ใ ช้สิ ท ธิ ต้ องยื่ น
หลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างดังกล่าว จะต้องมี
การผ่อนชําระรายเดือนเป็นจํานวนเท่าใด
3.17 ผู้รับรองการมีสทิ ธิได้รับค่าเช่าบ้านในแบบ 6005
1. ส่วนกลางในราชการบริหารส่วนกลาง
ให้เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หรือหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เป็นผู้รับรอง
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม ให้ หัวหน้าสํานักงานซึ่งดํารงตํ าแหน่งไม่ ต่ํากว่าประเภททั่ วไป ระดั บชํานาญงานขึ้นไป
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า เป็นผู้รับรอง
2. ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ แล้วแต่กรณี
เป็นผู้รับรอง
3. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาที่มียศ
ตั้งแต่พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
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ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของบุคคล
ตามข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ 4
4. ให้ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร
ที่มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอกขึ้นไป เป็นผู้รับรองการมีสิทธิ
ของตนเอง
3.18 ผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านในแบบ 6005
1. ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร
หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ําระดับ 7 หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
หรือข้าราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจโทขึ้นไป เป็นผู้อนุมัติ
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานซึ่งเป็นผู้เบิกเงินจากคลัง
เป็นผู้อนุมัติสําหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
2. ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ให้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้เบิกเงินจากคลังเป็นผู้อนุมัติ เว้นแต่ เป็นการเบิกค่าเช่าบ้าน
ของหัวหน้าส่วนราชการนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ
สําหรับค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ ให้นายอําเภอเป็นผู้อนุมัติ
เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้ว ให้ยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจําเดือนตามแบบ
ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงิน ณ สํานักงานที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการ
3.19 การขอเบิกค่าเช่าบ้านประจําเดือนในแบบ 6006
1. ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านต้องยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจําเดือนตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
(แบบ 6006) ต่อผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
(1) กรณีเบิกค่าเช่าบ้านเดือนแรก แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
และแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) พร้อมหลักฐานการชําระเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
แล้วแต่กรณี
(2) กรณี เ บิ กค่า เช่ าบ้ า นเดื อนต่ อ ไป ให้ ยื่ น เฉพาะแบบขอเบิ กค่ า เช่ า บ้ า น (แบบ 6006)
พร้อมหลักฐานการชําระเงินค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ แล้วแต่กรณีจนสิ้นสุดสัญญา
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐาน
ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน หากไม่ถูกต้องให้ส่งคืนผู้มีสิทธิเพื่อแก้ไข เมื่อถูกต้องแล้วให้จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้านประจําเดือน และควบคุมการเบิกจ่ายเงินของผู้มีสิทธิเป็นรายบุคคลไว้ในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้าน
3. ผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตามสิทธิในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พร้อมจ่ายเงินประจําเดือนให้แก่ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน
Ò แสดงขั้นตอนการขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ดังภาพที่ 1
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ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีอํานาจรับรองการมีสิทธิ
รับรองสิทธิให้ผู้เบิก

ผู้มีอํานาจอนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลการตรวจสอบ

ผู้มีอํานาจอนุมัตกิ ารเบิกค่าเช่าบ้าน

คืนสําเนาแบบ 6005
ให้แก่ผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้าน

ยื่นแบบขอเบิก
ค่าเช่าบ้าน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
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3.20 สาระสําคัญของสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อ หรือผ่อนชําระเงินกู้
สัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อ หรือผ่อนชําระเงินกู้อย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
x กรณีสัญญาเช่าบ้าน
(1) ต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญา
(2) ระบุชื่อคู่สัญญา
(3) ระบุสถานที่เช่า
(4) ระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญาเช่า รวมทั้งระยะเวลาที่เช่า
(5) อัตราค่าเช่าต่อเดือน
x กรณีสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ใช้สัญญาตามแบบของสถาบันการเงินได้ โดย
(1) ต้องระบุชื่อคู่สัญญา
(2) ระบุสถานที่เช่าซื้อหรือสถานที่กู้เงิน
(3) ระบุวันเริ่มต้น วันสิ้นสุดแห่งสัญญา และระยะเวลาการชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้
(4) ระบุวงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้และจํานวนเงินที่ต้องผ่อนชําระรายเดือน
3.21 สถาบันการเงินที่กําหนดให้ทําสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
1. ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
2. รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับเคหะ หรือให้กู้ยืมเพื่อเช่าซื้อหรือผ่อนชําระราคาบ้าน
3. สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายและดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ
4. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึ่งดําเนิน
กิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมาย
7. นิติบุคคลที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ การให้เช่าซื้อหรือให้กู้ยืมเพื่อชําระราคาบ้าน
3.22 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551
การกําหนดที่พักสําหรับข้าราชการ เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ใช้ดุลพินิจกําหนดที่พักของทางราชการ
1. ความจําเป็นและเหมาะสม
2. ความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
3. สามารถปรับเปลี่ยนได้
x การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
กรณีที่ 1 ข้าราชการระดับอาวุโส ชํานาญการพิเศษขึ้นไป หรือระดับ 7 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
(ทหารยศชั้นพันโท ตํารวจยศพันตํารวจโท) ถ้าถูกจัดต้องเข้าพักอาศัย
* ไม่ว่าข้าราชการจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
* ไม่ว่าข้าราชการจะเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้อยู่ก่อนแล้วหรือไม่

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หน้า 23

กรณีที่ 2 ข้าราชการระดับชํานาญงาน ชํานาญการลงมา หรือระดับ 6 ลงมา หรือเทียบเท่า
ทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีลงมา ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจตรีลงมา
- จัดผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ไม่ว่าจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่หรือไม่
- ถ้าเป็นผู้มีสิทธิซึ่งอยู่ระหว่างใช้สิทธิเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ ไม่ต้องจัดเข้าที่พัก
- ย้ายภายในท้องที่ที่รับราชการประจํา ไม่ต้องจัดเข้าที่พักของทางราชการ
- ย้ายต่างท้องที่จัดเข้าบ้านพักได้ แม้ท้องที่เดิมที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ
x การสละสิทธิ์เข้าพักในที่พักที่ทางราชการจัดให้
การสละสิทธิ์เข้าพักในที่พักที่ทางราชการจัดให้ ข้าราชการผู้นั้นจะหมดสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้าน
เนื่องจากทางราชการจัดที่พักให้แล้ว หรือกรณีทางราชการจัดที่พักให้แต่ไม่ได้อยู่อาศัยโดยไปพักอาศัยในที่อื่น
x กรณีสิทธิกลับคืนมาเมื่อบ้านพักถูกรื้อถอนทั้งหมด หรือมีการจัดเข้าพักในที่พักใหม่ทั้งหมด
ข้าราชการที่สละบ้านพักไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านภายหลังบ้านพักว่างลง ผู้มีอํานาจจัดที่พัก
อาจพิจารณาจัดให้ข้าราชการเข้าพักในที่พักของทางราชการได้
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บทที่ 4
บทสรุป
4.1 สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น กําหนดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการที่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจาก
การที่ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่และมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย
อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ หากทางราชการได้จัดบ้านพักให้ หรือไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
หรือคู่สมรสโดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน หรือไม่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่
ตามคําร้องของตนเอง ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
ประกอบด้วย กรณีข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ (มาตรา 7 กรณีบุคคลย้าย) หรือกรณี
สํานักงานเดิมย้ายที่ทําการไปตั้งในท้องที่ใหม่ (มาตรา 8 กรณีสํานักงานย้าย)
4.1.1 การเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7
ข้าราชการผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่ รวมถึง
กรณีที่ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับ
เข้ารับราชการใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ยกเว้นแต่
1. ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
2. มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
3. ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
4.1.2 การเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา ๘
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเกิดขึ้นในกรณีสํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยู่เดิมได้ย้าย
สถานที่ทําการไปตั้งอยู่ในต่างท้องที่
กรณี ที่ สํ า นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการประจํ า อยู่ ต้ อ งย้ า ยสํ า นั ก งานไปตั้ ง ในท้ อ งที่ ใ หม่
ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานแห่งนั้นต้องย้ายไปปฏิบัติราชการด้วย จึงได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย
กรณี ไ ม่ เ ข้ า ข้ อ ยกเว้ น ตามมาตรา 7 ข้ า ราชการผู้ นั้ น ย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นจากทางราชการ เว้ น แต่
กรณีที่สํานักงานที่ย้ายไปนั้นตั้งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสํานักงานเดิม ย่อมไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
4.1.3 การงดหรือลดเบิกจ่ายเงินเดือนเนื่องจากการถูกตัดเงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนไม่กระทบต่อสิทธิการได้รบั ค่าเช่าบ้าน (มาตรา 12)
กรณีที่ข้าราชการเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านแต่ถูกตัดเงินเดือนหรือลาโดยไม่มีสิทธิได้รบั
เงินเดือนจะนําเหตุการณ์ตัดเงินเดือนหรือลาดังกล่าวไปตัดสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ ข้าราชการผู้นี้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มกี ารงดหรือลดเบิกจ่ายเงินเดือน เว้นแต่กรณีการลาติดตามสามีหรือภริยา ซึ่งย้ายไป
รับราชการในต่างประเทศ
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4.1.4 สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน (มาตรา 14)
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน จะมีสิทธิได้รับตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ ณ สํานักงานแห่งใหม่ในต่างท้องที่ และให้สิ้นสุดลงในวันที่ขาดจาก
อัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
4.1.5 สิทธิการนําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้าน
ในท้องที่ใหม่ (มาตรา 15)
ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านโดยเช่าบ้านอยู่แล้ว ต่อมาได้ย้ายไปประจําในท้องที่อื่น
ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน หากคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้น ไม่อาจติดตามข้าราชการ
ผู้นั้นไปได้และบุคคลดังกล่าวมีความจําเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป ก็ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ
นําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าในท้องที่ใหม่ได้
4.1.6 สิทธิการนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
มาเบิกค่าเช่าบ้าน (มาตรา 17)
หลักเกณฑ์การใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน
มาเบิกค่าเช่าบ้าน มีดังนี้
1. จะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ที่ค้างชําระอยู่ในขณะนั้น
2. บ้านหลังที่เช่าซื้อ หรือผ่อนชําระเงินกู้นั้น จะต้องอยู่ในท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้น
รับราชการประจํา
3. จะต้องใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและข้าราชการผู้นั้นได้อยู่อาศัยจริง
4. บ้ า นที่ เ ช่ า ซื้ อหรื อ ผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้ เ พื่ อ ชํ า ระราคาบ้ า นในท้ อ งที่ นั้ น จะเบิ ก จ่ า ยได้
เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถ
พักอาศัยอยู่ได้
5. หากเช่ า ซื้ อ หรื อ กู้ เ งิ น เพื่ อ ชํ า ระราคาบ้ า นร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ คู่ ส มรสและ
มีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านได้ตามสัดส่วน
แห่งกรรมสิทธิ์
6. จะต้ อ งเป็ น การผ่ อ นชํ า ระค่ า เช่ า ซื้ อ หรื อ ผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้ เ พื่ อ ชํ า ระราคาบ้ า นกั บ
สถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
7. จะต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้สําหรับ
บ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีท่ไี ด้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก
และเป็นการใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมา
รับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
8. หากเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
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4.1.7 สิทธิการนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านต่อเนื่องในท้องที่ใหม่ (มาตรา 18)
ข้าราชการผู้ที่ได้ใช้สิทธินําหลักฐานค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
มาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 17 แล้ว ต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในต่างท้องที่และมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ในท้องที่นั้น ข้าราชการผู้นั้นสามารถนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้
4.2 คํานิยามตามกฎหมายที่สําคัญ
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลดเนื่องจาก
การปรับขั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา (พ.ค.ว.) หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ
(พ.ล.ฐ.) หรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
การเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
“ท้ อ งที่ ” หมายความว่ า กรุ ง เทพมหานคร อํ า เภอ กิ่ ง อํ า เภอ ท้ อ งที่ ที่ ก ระทรวงการคลั ง
กําหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน ตามมาตรา 5 (ปัจจุบันกระทรวงการคลังยังมิได้อาศัยอํานาจ ตามมาตรา 5 ประกาศ
รวมท้องที่หลายท้องที่เป็นท้องที่เดียวกัน เพราะหากได้มีการประกาศรวมเขตท้องที่เป็นท้องที่เดียวกันจะทําให้
ข้าราชการบางส่วนได้ประโยชน์ แต่ก็จะทําให้ข้าราชการอีกส่วนหนึ่งเสียประโยชน์เช่นกัน)
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
หรือมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย
4.3 การยื่นขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) และแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจะต้องยื่นแบบการขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ให้ยื่นต่อผู้มีอํานาจ
รับรองการใช้สิทธิพร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน (ต้องแนบสัญญาซื้อขาย
พร้อมสัญญาเงินกู้) แล้วแต่กรณี และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) พร้อมหลักฐานดังกล่าวข้างต้น และยื่นแบบขอเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) พร้อมหลักฐานการชําระเงิน ณ สํานักงานที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการ
กรณีที่ต้องยื่นแบบ ๖๐๐๕ ใหม่ มีดังนี้
1. โอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปลี่ยนสํานักเบิกเงิน
2. ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่โดยไม่เปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน
3. เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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บทที่ 5
คําถาม – คําตอบ “ค่าเช่าบ้านข้าราชการ”
คําถาม
1. กรณีได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เดือนเมษายน 2555
โดยมี คํ า สั่ ง เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2555 ให้ มี ผ ล
ย้อนหลังตั้งแต่ เมษายน 2555 ทําให้ได้รับค่าเช่าบ้าน
เพิ่มขึ้นตามพระราชกฎีกาค่าเช่าบ้านฯ จึงได้สอบถาม
การเงินของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ย้อนหลั งในส่วนที่ มีสิ ทธิเพิ่ม ขึ้น ซึ่งเจ้ าหน้าที่ แจ้ งว่ า
ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านย้อนหลังเกินปีงบประมาณได้
โดยสามารถให้เบิกย้อนหลังได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555
กรณี เ ช่ น นี้ จะสามารถเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นส่ ว นที่ มี สิ ท ธิ
เพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไรและมีแนวปฏิบัติอ้างอิงหรือไม่

คําตอบ
1. กรณี ดั ง กล่ า วสามารถเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นย้ อ นหลั ง ได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยหลั กเกณฑ์และ
วิธีก ารเกี่ยวกั บการเบิ กจ่ ายเงินค่ า เช่ าบ้ านข้า ราชการ
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 ดังนั้น กรณีนี้
จึงสามารถขอเบิกค่าเช่าบ้านส่วนต่างที่ยังขาดอยู่ได้

2. กรณีเคยงดเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากย้ายไปอยู่อาศัย
บ้านญาติซึ่งไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเป็นเวลาปีกว่า ต่อมา
ญาติ มี ความจํ าเป็ นแจ้งให้ ย้ายออก จึ งไปเช่ าบ้ านอยู่
กรณีนี้ สิทธิจะหมดไปหรือไม่ และจะสามารถขอเบิก
ค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

2. หากเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชกฤษฎี กาค่ าเช่าบ้า นข้ าราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็สามารถใช้สิทธิได้และกรณีที่ไม่ได้
ใช้สิทธิเบิกก็ไม่ทําให้สิทธินั้นหมดไป

3. กรณีเบิกค่าเช่าซื้อทุกเดือน เดือนละ 3,000 บาท 3. กรณีเป็นข้าราชการพลเรือน ดูบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
(เดิม อยู่ ร ะดั บ ซี 7) ต่อมา มี การปรั บ เงิ นเดื อนเป็ น หมายเลข 7 ท้ า ยพระราชกฤษฎี ก าค่ า เช่ า บ้ า น
ระบบแท่ ง อยากทราบว่ า ต้ อ งดู จ ากระเบี ย บหรื อ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
หนังสือเวียนฉบับไหน จึงจะทราบว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
มาถึงระดับที่จะปรับค่าเช่าบ้านจาก 3,000 บาท เป็น
3,500 บาท ในการขอเบิกเพิ่ม
4. กรณีใช้สิทธิเช่าซื้อบ้านอยู่ ต่อมาหน่วยงานได้มีการ
สร้ า งบ้ า นพั ก ของทางราชการและจั ด ให้ เ ข้ า พั ก
ในบ้ า นพั ก ของราชการ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ซื้ อ จะหมดไป
หรือไม่

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

4. หากเป็ น ข้ า ราชการระดั บ ชํ า นาญการลงมา
ส่วนราชการไม่ต้องจัดบ้านพักให้ กรณีจัดบ้านพักให้ก็ถือว่า
การจั ด ไม่ ถู ก ต้ อ ง โดยสามารถเบิ ก ค่ า เช่ า ซื้ อ ต่ อ ได้
แต่กรณีดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษขึ้นไป ย่อมถูกจัด
เข้าบ้านพักได้และไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ

หน้า 28

คําถาม
5. การขอใช้ สิ ทธิ เบิ กค่ าเช่ าบ้ านกรณี มี บ้ านเป็ นของ
ตนเองโดยมีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน แต่เอกสาร
ที่นํ ามาประกอบการเบิกเป็นสัญญาการต่อเติ มบ้ า น
ไม่ใช่สัญญาซื้อขายหรือสร้างบ้าน จะสามารถใช้สิทธิ
ในการขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

คําตอบ
5. กรณีดังกล่าวไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจาก
สั ญ ญากู้ เ พื่ อ ต่ อ เติ ม บ้ า นมิ ใ ช่ เ ป็ น การชํ า ระราคาบ้ า น
แต่ อ ย่ า งใด ซึ่ ง สั ญ ญากู้ เ พื่ อ ต่ อ เติ ม เป็ น สั ญ ญาทํ า ขึ้ น
ภายหลังจากมีเคหสถานตามสัญญาแรกอยู่ก่อนแล้ว

6. กรณี ส อบบรรจุ รั บ ราชการครู เมื่ อ ปี 2538
โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
และเมื่อปี 2551 ได้สอบบรรจุเป็นรองผู้อํานวยการ
โรงเรีย นแห่งหนึ่ งในอําเภอหนองแค จั งหวัด สระบุ รี
และได้ใช้สิทธิเช่าซื้อบ้านในอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2551 ถึ ง ตุ ล าคม 2555
ต่อมาได้เขียนคําร้องขอย้าย โดยคําสั่งย้ายมีผลตั้งแต่
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 และได้ย้ายมาโรงเรียนแห่งใหม่
ในอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กรณีเช่นนี้จะยังมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่

6. กรณีดังกล่าว การเขียนคําร้องขอย้ายอยู่ในท้องที่เดิม
(อําเภอหนองแค) ซึ่งเป็นท้องที่ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
กรณีนี้ ไม่ทําให้สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม เว้นแต่ โรงเรียนแห่งใหม่ได้จัดบ้านพักให้กับ
ข้าราชการคนดังกล่าว

7. กรณีเช่าซื้อบ้านโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
โดยมี ผู้กู้ ร่ ว ม 3 คน ได้ แ ก่ ข้า ราชการผู้ มีสิ ท ธิ บิ ด า
และน้องชาย โดยตัวข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน
ตามกฎหมายได้เพียงคนเดียวและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและบ้านที่เช่าซื้อเพียงคนเดียว หากข้าราชการ
ผู้นั้นมี สิ ทธิ เบิ กค่าเช่ าบ้านได้ 3,000 บาทต่อเดื อน
จะยังสามารถเบิกได้เต็มตามจํานวนหรือไม่อย่างไร

7. กรณีบ้านหลังดังกล่าว ข้าราชการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และบ้านที่เช่าซื้อเพียงคนเดียว จึงสามารถเบิกค่าเช่าซื้อ
ได้เต็มสัดส่วนของกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม บิดาและน้องชาย
ไม่ มี ค วามประสงค์ ใ นกรรมสิท ธิ์ บ้ า นหลั งดั ง กล่ า วจริ ง
โดยเป็นเพียงลูกหนี้ที่อาจถูกบังคับชําระหนี้ร่วมได้เท่านั้น
และไม่ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น และบ้ า นที่ เ ช่ า ซื้ อ ดั ง กล่ า ว
ข้าราชการผู้นั้นสามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้เต็มวงเงิน
ของสัญญาซื้อขาย หรือสัญญากู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ต่ํากว่า

8. กรณีที่ข้าราชการได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
ให้เช่าบ้านเพื่อพักอาศัยเนื่องจากไม่มีบ้านพักของ ทาง
ราชการจั ดให้ ข้ าราชการผู้ นั้ นได้ เช่ าบ้ านในวั นที่ 1
สิงหาคม 2555 และได้จัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกค่า
เช่ าบ้าน ซึ่ งได้ แนบคํ าสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการ ตรวจ
สภาพบ้านเช่า ลงวันที่ 10 กันยายน 2555 อยากทราบ
ว่า คําสั่งดังกล่าวใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้หรือไม่ กรณี
ไม่ได้ควรจะดําเนินการอย่างไร และถ้าได้จะสามารถเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 หรือไม่

8. กรณี ดั ง กล่ า วสามารถเบิ ก จ่ า ยได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
ข้ า ราชการได้ เ ช่ า และอาศั ย จริ ง ในบ้ า นหลั ง ดั ง กล่ า ว
ตามมาตรา 14 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าค่ า เช่ า บ้ า น
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คําถาม
9. นายตองหนึ่ง ย้ายมาปฏิบัติราชการที่อําเภอสามชุก
และมีบ้านที่อําเภอสามชุก มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน
แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ บ้ า นตนเอง โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง เหตุ ผ ล แต่ มี
ความประสงค์ ที่ จ ะยื่ น เรื่ อ งขอรั บ สิ ท ธิ ค่ า เช่ า บ้ า น
ซึ่งมีสัญญาเช่าจริง อยากทราบว่า นายตองหนึ่งสามารถ
เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ และหากจะทําเรื่องผ่อนชําระ
กับธนาคารจะใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านมา
เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

คําตอบ
9. ตามระเบียบข้าราชการใช้สิทธินําหลักฐานการชําระ
ค่าเช่าบ้านหรือการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมา
เบิกจะต้องอาศัยอยู่จริงในบ้านหลังที่ใช้สิทธิเบิกภายใต้
หลักเกณฑ์ มาตรา 7 ประกอบมาตรา 14 หรือ มาตรา
17 แล้วแต่กรณี

10. ข้ า ราชการนายหนึ่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการที่ จั ง หวั ด 10. กรณี ดั ง กล่ า ว ถ้ า ข้ า ราชการนายนั้ น เช่ า บ้ า น
สมุทรปราการ มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนอยู่ที่กรุงเทพ และได้ พั ก อาศั ย อยู่ จ ริ ง ในบ้ า นหลั ง นั้ น ก็ ส ามารถนํ า
โดยไม่มีภาระหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน แต่ไม่ได้ หลักฐานมาเบิกค่าเช่าบ้านกับทางราชการได้
อยู่อาศัยอยู่ที่บ้านเนื่องจากมีปัญหาครอบครัวจึงมาเช่า
บ้านพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ข้าราชการนายนั้นสามารถ
เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
11. ข้ า ราชการสาวผู้ ห นึ่ง มี สิ ทธิ เบิกค่ าเช่ าบ้ านตาม
มาตรา 7 และได้ใช้สิทธิเบิกมาโดยตลอด ต่อมาได้สมรส
และประสงค์ จ ะทํ า บ้ า นที่ ใ ช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า น
มาประกอบกิจการร้านค้า โดยยังคงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่
อยากทราบว่า กรณีนี้จะยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
หลังดังกล่าวได้หรือไม่

11. กรณีดังกล่าว เมื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
มาตรา 7 หากได้ เ ช่ า และอาศั ย อยู่ จ ริ ง ในบ้ า นหลั ง
ดั ง กล่ า วก็ ส ามารถนํ า หลั ก ฐานการชํ า ระค่ า เช่ า บ้ า น
มาเบิกค่าเช่าบ้านได้

12. ข้าราชการนายหนึ่ง ได้ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านมา
ตลอด ต่ อ มาได้ ไ ปกู้ เ งิ น เพื่ อ นํ า ไปซื้ อ บ้ า นในพื้ น ที่
เดียวกันกับพื้นที่ที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ยื่น
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิกับหน่วยงานต้นสังกัดและระหว่างนี้
ยังคงส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าเช่าบ้านหลังเดิม รวม
ประมาณ 3 เดื อ น และพอเข้ า เดื อ นที่ สี่ จึ ง ประสงค์
จะขอนําหลักฐานการกู้เงินมาเบิกแทนค่าเช่าบ้านหลังเดิม
กรณี นี้ จ ะสามารถทํ า ได้ ห รื อ ไม่ ถ้ า ได้ จ ะมี สิ ท ธิ ตั้ ง แต่
เมื่อใด

12. กรณีดังกล่าว จะสามารถนําหลักฐานการผ่อนชําระ
เงิ น กู้ เ พื่ อ ชํ า ระราคาบ้ า นมาเบิ ก ค่ า เช่ าบ้ า นได้
โดยสามารถนํ า มาเบิ ก ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ อ าศั ย อยู่ จ ริ ง
ในบ้านหลังที่ผ่อนชําระเงินกู้

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หน้า 30

คําถาม
13. กรณี ข้าราชการใช้สิทธิเบิ กค่าเช่า ซื้อบ้ าน ต่อมา
เกิดปัญหาน้ําท่วมบ้านข้าราชการผู้นั้นไม่ได้ผ่อนชําระ
ค่ า เช่ า ซื้ อ กั บ ธนาคาร ยิ น ยอมให้ ธ นาคารยึ ด บ้ า น
โดยกรรมสิทธิ์ของบ้านตกเป็นของธนาคาร จึงได้หาซื้อ
บ้านหลังใหม่ที่คาดว่าน้ําไม่ท่วมในท้องที่เดียวกัน กรณีนี้
ข้าราชการผู้นั้นจะสามารถใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าซื้อ
บ้านหลังใหม่ได้หรือไม่
14. กรณี ข้ า ราชการผู้ ห นึ่ ง ใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า ซื้ อ บ้ า น
ที่จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาถูกย้ายมารับราชการที่
กรุ ง เทพฯ จึ ง ได้ ข ายบ้ า นที่ ส มุ ท รปราการ กรณี นี้
ข้ า ราชการผู้ นั้ น จะสามารถใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า น
ได้หรือไม่
15. กรณีข้าราชการเคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านอยู่ใน
อําเภอหนึ่ง ต่อมาถูกสั่งย้ายไปรับราชการอีกอําเภอหนึ่ง
ซึ่งมีบ้านพักว่างอยู่ ทางราชการสามารถจัดข้าราชการ
เข้าบ้านพักได้หรือไม่
16. กรณีข้าราชการผู้หนึ่งใช้สิทธิเช่าซื้อบ้านในจังหวัด
หนึ่ ง แล้ ว ต่ อ มาได้ ย้ า ยไปรั บ ราชการอี ก จั ง หวั ด หนึ่ ง
หากต้ อ งการซื้ อ บ้ า นในที่ แ ห่ ง ใหม่ จ ะสามารถใช้ สิ ท ธิ
เช่าซื้อบ้านได้หรือไม่
17. กรณี กู้เงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินจากธนาคารสูง
กว่ า วงเงิ น ที่ ทํ า ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายกั บ สํ า นั ก งานที่ ดิ น
กรณีเช่นนี้จะสามารถเบิกจ่ายได้ในวงเงินใด

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

คําตอบ
13. การเบิกค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชําระเงินกู้เป็นนิติกรรม
ที่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารมาจ่ายให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ
ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในบ้านที่ซื้อขาย เมื่อต่อมาหากปล่อยให้
ธนาคารยึดไป ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปตามมาตรา 17
วรรค 2 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ
14. กรณีการขายบ้านนอกท้องที่ที่ปฏิบัติราชการประจํา
ไม่ มี ผ ลทํ า ให้ สิ ท ธิ เ สี ย ไป ดั ง นั้ น เมื่ อ การรั บ ราชการ
ที่ ก รุ ง เทพฯ จึ ง ไม่ ติ ด ข้ อ ต้ อ งห้ า มใด ๆ ก็ ย่ อ มใช้ สิ ท ธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้
15. กรณีดังกล่าว เมื่อข้าราชการผู้นั้นถูกย้ายไปต่างท้องที่
และหน่วยงานมีบ้านพักของทางราชการว่าง ย่อมสามารถ
จัดข้าราชการที่ย้ายมาเข้าพักอาศัยได้ แม้ข้าราชการผู้นั้น
จะเคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่เดิมมาก่อน
16. กรณี ดัง กล่ าว สามารถใช้ สิ ทธิ เบิ กค่ า เช่ า ซื้ อบ้ า น
หลังใหม่ได้ เพราะเป็นคนละท้องที่กัน จึงไม่นับว่า บ้าน
หลังที่เคยใช้สิทธิเป็นบ้านหลักแรกในท้องที่ใหม่
17. กรณีดังกล่าว สามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงินที่ทําสัญญา
ซื้อขายกับสํานักงานที่ดินเท่านั้น โดยการใช้สิทธิต้องขอ
ความร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารให้ คํ า นวณว่ า หากมี ก ารกู้
ตามวงเงินที่ทําสัญญาซื้อขายจะต้องผ่อนชําระเดือนละ
เท่าไรมาประกอบการเบิกจ่ายด้วย
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รายการอ้างอิง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 2553. คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา.
สุดารัตน์ ธีระกิตติวัฒนา และนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์. (2555). แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ. กรุงเทพฯ : หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
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8 สิงหาคม 2556).
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

กระบวนการ/ขั้นตอนการตอบข้อหารือเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

กรมบัญชีกลาง

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

ไปรษณีย์/หน่วยงานส่งด้วยตนเอง

ส่งหนังสือข้อหารือ

รับหนังสือ
จําแนกประเภทหนังสือ/เรื่องที่ได้รับ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กรณียาก
และซับซ้อน

กรณีปกติ

หาข้อมูล
เพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อมูล/
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

พิจารณาและจัดทําร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
เสนอผู้มีอํานาจลงนาม

No

Yes

รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

แจ้งผลการพิจารณา
ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
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ภาคผนวก ข

(สําเนา)
พระราชบัญญัติ
การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายในประเภทดังต่อไปนี้ ให้กระทําได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
(๑) ค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการ
(๒) ค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือค่าที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(๔) เบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการ
(๖) เงินสวัสดิการจากทางราชการ
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พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน วิธีการเบิกจ่าย
อัตราการจ่าย ของผู้มีสิทธิได้รับเงินนั้นและหลักเกณฑ์อื่น ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น เดื อ นระหว่ า งลาของข้ า ราชการพลเรื อ นและตุ ล าการ
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของของข้าราชการอัยการ และประกาศกระทรวงการคลัง
ที่ออกตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการในประเภทต่างๆ
ที่ใ ช้ อยู่ในวั นที่พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ช้ บั งคับ
ให้ คงใช้ ได้ต่ อไประหว่ า งที่ ยังมิได้ มี การตราพระราชกฤษฎี กา
ประกาศกระทรวงการคลัง หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหม่
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ตามงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
ได้กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวงการคลัง และระเบียบกระทรวงการคลังต่าง ๆ กัน สมควรแก้ไข
ให้กระทําได้เฉพาะในรูปพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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(สําเนา)
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
(๑) (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(1)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
(2)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(3)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(4)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
(5)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
(6)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
(7)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(8)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการ
ฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
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ฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตํารวจตามกฎหมายว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลดเนื่องจาก
การปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ หรือ
สําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ หรือสําหรับการสู้รบ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
“ท้องที่” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือท้องที่ของอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา ๕
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
หรือมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
“ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย
มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศกําหนดให้อําเภอหรือกิ่งอําเภอหลายท้องที่
รวมกันเป็นท้องที่เดียวกันได้
มาตรา ๖ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และอัตราตามพระราชกฤษฎีกานี้
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้
ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ โดยไม่มี
หนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
(3) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่
ที่กลับเข้ารับราชการใหม่
(4) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
ข้ า ราชการผู้ ใ ดได้ รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต รงกั บ ที่ กํ า หนดในบั ญ ชี อั ต ราค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการท้ า ย
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หน้า 37

มาตรา ๘ ข้ า ราชการผู้ ใ ดต้ อ งไปปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า สํ า นั ก งานในต่ า งท้ อ งที่ เ นื่ อ งจาก
สํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ทําการไปตั้งในท้องที่ใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้เช่นเดี ยวกับข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่ งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตาม
มาตรา ๗ เว้นแต่ท้องที่ใหม่ที่สํานักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสํานักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๙ ข้าราชการผู้ใดรับราชการหรือได้รับคําสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใด และไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสตามมาตรา ๗ (๒)
แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ทําให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่าง
รับราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
มาตรา ๑๐ ถ้าข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง
ข้ า ราชการผู้ ใ ดมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการตามพระราชกฤษฎี ก านี้ แ ละมี คู่ ส มรสเป็ น
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้น
ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือข้าราชการผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน
ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๑ ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้ว ภายหลังได้รับเงินเดือน
เพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ไม่ตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าว ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือน
โดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๒ การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เนื่องจากการถูกตัดเงินเดือน
หรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่
เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ
มาตรา ๑๓ ข้ าราชการผู้ ใดซึ่ งมีสิทธิได้รั บค่า เช่า บ้า นข้าราชการถูกสั่งพั กราชการหรือถู กสั่ ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอื่นใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้นสําหรับเดือนใด ให้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการสําหรับเดือนนั้นตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๔ ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้เช่า
อยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่าย
หมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่น
ไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่
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วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจําเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีก
โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกคําสั่งแต่งตั้ง

ให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จําเป็น

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่อมา
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ไ ปรั บ ราชการในท้ อ งที่ อื่ น ซึ่ ง ตนมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการตามพระราชกฤษฎี ก านี้
ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้
ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้ และมีความจําเป็น
ต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป
มาตรา ๑๖ ข้าราชการซึ่งรับราชการประจําในต่างประเทศ ถ้าจําเป็นต้องเช่าบ้านให้เบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้
ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้าย
พระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทําการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจาก
ภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
(2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับ
บุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สําหรับบ้านหลัง
ดังกล่าว
(3) จะต้องเป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน
และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(4) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้สําหรับบ้านหลังหนึ่ง
หลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็น
การใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมา
รับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
(5) หากเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ข้ า ราชการซึ่ ง ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ นํ า หลั ก ฐานการชํ า ระค่ า เช่ า ซื้ อ หรื อ ค่ า ผ่ อ นชํ า ระเงิ น กู้
เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่น
ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซือ้
หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้
มาตรา ๑๙ สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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กําหนดให้มีอยู่ต่อไปนั้น ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๒๐ สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจํา
สํานักงานใหม่ตามคําร้องขอของตนเองตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑
สําหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการครู ข้าราชการศาลยุติธรรม
และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ตําแหน่งระดับ ๑
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๔.๕
๘๐๐
ขั้นที่ ๕ – ๑๐.๕
๑,๐๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๒๕๐

ตําแหน่งระดับ ๒
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๕.๕
๑,๐๐๐
ขั้นที่ ๖ – ๑๐.๕
๑,๒๕๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๕๐๐

ตําแหน่งระดับ ๓
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๕.๕
๑,๒๕๐
ขั้นที่ ๖ – ๑๐.๕
๑,๖๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๙๕๐

ตําแหน่งระดับ ๔
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๕.๕
๑,๖๐๐
ขั้นที่ ๖ – ๑๐.๕
๑,๙๕๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๒,๓๐๐

ตําแหน่งระดับ ๕
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๕.๕
๑,๙๕๐
ขั้นที่ ๖ – ๑๐.๕
๒,๔๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๓,๐๐๐

ตําแหน่งระดับ ๖
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๕.๕
๒,๔๐๐
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๓,๐๐๐

ตําแหน่งระดับ ๗
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๑๐.๕
๓,๐๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๓,๕๐๐

ตําแหน่งระดับ ๘
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๕.๕
๓,๐๐๐
ขั้นที่ ๖ – ๑๐.๕
๓,๕๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๔,๐๐๐

ตําแหน่งระดับ ๙
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ – ๕.๕
๓,๕๐๐
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๔,๐๐๐

ตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไป
ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

๔,๐๐๐
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๒
สําหรับข้าราชการตุลาการ
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

ตําแหน่งผู้พิพากษาประจําศาล

ตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ที่ได้รับเงินเดือนชั้น ๒

ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๒,๔๐๐

ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๓,๐๐๐

ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๓,๕๐๐

ตั้งแต่ตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ที่ได้รับเงินเดือนชั้น ๓ ถึง
ตําแหน่งประธานศาลฎีกา
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๔,๐๐๐

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๓
สําหรับข้าราชการอัยการ
ตําแหน่งอัยการผู้ช่วย
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๒,๔๐๐

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ตั้งแต่ตําแหน่งอัยการจังหวัดผู้ช่วย
ถึงตําแหน่งอัยการประจํากอง
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๓,๐๐๐

ตั้งแต่ตําแหน่งรองอัยการจังหวัด
ถึงตําแหน่งอัยการประจํากรม
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๓,๕๐๐

ตั้งแต่ตําแหน่งอัยการจังหวัด
ประจํากรมถึงตําแหน่งอัยการสูงสุด
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๔,๐๐๐

หน้า 42

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๔
สําหรับข้าราชการตํารวจ
ระดับ พ. ๒
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ - ๔.๕
๘๐๐
ขั้นที่ ๕ – ๑๐.๕
๑,๐๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๒๕๐

ระดับ ป. ๑
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ - ๔.๕
๘๐๐
ขั้นที่ ๕ - ๙.๕
๑,๐๐๐
ขั้นที่ ๑๐ - ๑๔.๕
๑,๒๕๐
ขั้นที่ ๑๕ ขึ้นไป
๑,๕๐๐

ระดับ ป. ๒
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ - ๕.๕
๑,๒๕๐
ขั้นที่ ๖ - ๑๐.๕
๑,๖๐๐
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๙๕๐

ระดับ ป. ๓
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ - ๑.๕
๑,๖๐๐
ขั้นที่ ๒ - ๖.๕
๑,๙๕๐
ขั้นที่ ๗ ขึ้นไป
๒,๔๐๐

ระดับ ส. ๑
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ - ๗.๕
๑,๒๕๐
ขั้นที่ ๘ - ๑๑.๕
๑,๖๐๐
ขั้นที่ ๑๒ - ๑๕.๕
๑,๙๕๐
ขั้นที่ ๑๖ ขึ้นไป
๒,๔๐๐

หมายเหตุ สําหรับอัตราเงินเดือนขั้นพิเศษของข้าราชการตํารวจที่กําหนดไว้เพื่อใช้เฉพาะกาลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามอัตรา
ดังต่อไปนี้
ขั้นพิเศษเงินเดือน ๖,๐๒๐ - ๗,๕๕๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท
ขั้นพิเศษเงินเดือน ๗,๗๒๐ - ๘,๕๗๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท
ระดับ ส. ๒
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นชั่วคราวขั้นที่ ๑.๕
๑,๙๕๐
ขั้นที่ ๒ - ๕.๕
๒,๔๐๐
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๓,๐๐๐

ระดับ ส. ๓
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นชั่วคราวขั้นที่ ๑.๕
๒,๔๐๐
ขั้นที่ ๒ ขึ้นไป
๓,๐๐๐
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ระดับ ส. ๔
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นชั่วคราวขั้นที่ ๕.๕
๓,๐๐๐
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๓,๕๐๐

ระดับ ส. ๕
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ ๑ - ๕.๕
๓,๕๐๐
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๔,๐๐๐

ระดับ ส. ๖ ขึ้นไป
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๔,๐๐๐
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๕
สําหรับข้าราชการทหาร
ระดับ พ. ๒
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นที่ ๑ - ๔.๕
๘๐๐
ชั้นที่ ๕ - ๑๐.๕
๑,๐๐๐
ชั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๒๕๐

ระดับ ป. ๑
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นที่ ๑ - ๔.๕
๘๐๐
ชั้นที่ ๕ - ๙.๕
๑,๐๐๐
ชั้นที่ ๑๐ - ๑๔.๕
๑,๒๕๐
ชั้นที่ ๑๕ ขึ้นไป
๑,๕๐๐

ระดับ ป. ๒
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นที่ ๑ - ๕.๕
๑,๒๕๐
ชั้นที่ ๖ - ๑๐.๕
๑,๖๐๐
ชั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป
๑,๙๕๐

ระดับ ป. ๓
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นที่ ๑ - ๑.๕
๑,๖๐๐
ชั้นที่ ๒ - ๖.๕
๑,๙๕๐
ชั้นที่ ๗ ขึ้นไป
๒,๔๐๐

ระดับ น. ๑
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นที่ ๑ - ๗.๕
๑,๒๕๐
ชั้นที่ ๘ - ๑๑.๕
๑,๖๐๐
ชั้นที่ ๑๒ - ๑๕.๕
๑,๙๕๐
ชั้นที่ ๑๖ ขึ้นไป
๒,๔๐๐

หมายเหตุ สําหรับอัตราเงินเดือนขั้นพิเศษที่กําหนดไว้เพื่อใช้เฉพาะกาลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามอัตราดังต่อไปนี้
ชั้นพิเศษเงินเดือน ๔,๑๐๐ - ๔,๘๐๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๘๐๐ บาท
ชั้นพิเศษเงินเดือน ๔,๙๐๐ - ๕,๘๘๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑๐๐๐ บาท
ชั้นพิเศษเงินเดือน ๖,๐๒๐ - ๗,๕๕๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑,๒๕๐บาท
ชั้นพิเศษเงินเดือน ๗,๗๒๐ - ๘,๕๗๐ บาท มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท
ระดับ น. ๒
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นชั่วคราวชั้นที่ ๑.๕
๑,๙๕๐
ชั้นที่ ๒ - ๕.๕
๒,๔๐๐
ชั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๓,๐๐๐

ระดับ น. ๓
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นชั่วคราวชั้นที่ ๑.๕
๒,๔๐๐
ชั้นที่ ๒ ขึ้นไป
๓,๐๐๐

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ระดับ น. ๔
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นชั่วคราวชั้นที่ ๕.๕
๓,๐๐๐
ชั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๓,๕๐๐

ระดับ น. ๕
ค่าเช่าบ้าน
ชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
ชั้นที่ ๑ - ๕.๕
๓,๕๐๐
ชั้นที่ ๖ ขึ้นไป
๔,๐๐๐

ระดับ น. ๖ ขึ้นไป
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
๔,๐๐๐

หน้า 44

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ข้ า ราชการที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการที่ ไ ม่ ชั ด เจนทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการตี ค วามและ
การวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของ
ข้าราชการ จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าผ่อนชําระเงินกู้
เพื่อชําระราคาบ้านให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการตุลาการท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงต้องปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจําดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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(สําเนา)
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕50
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕50
เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓(๑)
(๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผ้นู ั้น
(1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่โดยไม่มีหนี้
ค้างชําระกับสถาบันการเงิน
(3) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่
ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย
ข้ า ราชการผู้ ใ ดได้ รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต รงกั บ ที่ กํ า หนดในบั ญ ชี อั ต ราค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการท้ า ย
พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด”
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการครู ข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการ
ธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๖ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
มาตรา ๖ บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๖ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้เบิกเงินค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการครู
ข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ท้ายพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ไปก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ
ในกรณีที่มีเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๖
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ กับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน ข้าราชการหมายเลข ๑ สําหรับข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการครู ข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการ
ธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รับนั้น
มาตรา ๗ สิทธิของข้าราชการผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในท้องที่ที่เริ่ม
รับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑
สําหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม
และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ตําแหน่งระดับ 1
ตําแหน่งระดับ 2
ตําแหน่งระดับ 3
ตําแหน่งระดับ 4
ตําแหน่งระดับ 5
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 4.5
800
ขั้นที่ 1 – 5.5
1,000
ขั้นที่ 1 – 5.5
1,250
ขั้นที่ 1 – 5.5
1,600
ขั้นที่ 1 – 5.5
1,950
ขั้นที่ 5 – 10.5
1,000
ขัน้ ที่ 6 – 10.5
1,250
ขัน้ ที่ 6 – 10.5
1,600
ขัน้ ที่ 6 – 10.5
1,950
ขัน้ ที่ 6 – 10.5
2,400
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
1,250
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
1,500
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
1,950
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
2,300
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
3,000

ตําแหน่งระดับ 6
ตําแหน่งระดับ 7
ตําแหน่งระดับ 8
ตําแหน่งระดับ 9
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 5.5
2,400
ขั้นที่ 1 – 10.5
3,000
ขั้นที่ 1 – 5.5
3,000
ขั้นที่ 1 – 5.5
3,500
ขั้นที่ 6 ขึ้นไป
3,000
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
3,500
ขั้นที่ 6 – 10.5
3,500
ขั้นที่ 6 ขึ้นไป
4,000
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
4,000

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ตําแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
4,000
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 6
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย

ตําแหน่งระดับ คศ. 1
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท

เงินเดือน

ตําแหน่งระดับ คศ. 2
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท

เงินเดือน

เงินเดือน

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนน้อยไปหามาก
ลําดับที่

1-2

1,250

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนน้อยไปหามาก
ลําดับที่

1-2

1,250

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนน้อยไปหามาก
ลําดับที่

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนน้อยไปหามาก
ลําดับที่

3-4

1,600

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนน้อยไปหามาก
ลําดับที่

3 - 10

1,600

ขั้นที่

1 - 4.5

1,600

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนน้อยไปหามาก
ลําดับที่

11 - 16

1,950

ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

5 - 8.5
9 - 12.5
13 ขึ้นไป

1,950
2,400
3,000

ขั้นที่
ขั้นที่
ขั้นที่

1 - 1.5
2 - 6.5
7 - 21

1,950
2,400
3,000

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
1-8

2,400

ขั้นที่

1 - 10.5

3,000

ขั้นที่

11 - 20

3,500
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 6
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
ตําแหน่งระดับ คศ. 3
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท

เงินเดือน
ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนน้อยไปหามาก
ลําดับที่

ตําแหน่งระดับ คศ. 4

1-8

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากว่า 9 - 16
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนน้อยไปหามาก
ลําดับที่
ขั้นที่
1 - 5.5
ขั้นที่
6 - 10.5
ขั้นที่
11 - 24

เงินเดือน

ตําแหน่งระดับ คศ. 5
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท

ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
4,000

2,400

ขั้นที่

1 – 5.5

3,500

3,000

ขั้นที่

6 – 20

4,000

3,000
3,500
4,000

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงมีข้อยกเว้นที่ข้าราชการจะไม่ได้รับค่าเช่าบ้าน หากเป็นกรณีที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปรับราชการ
ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ สมควรปรับปรุงสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความจําเป็นที่ต้องกําหนดให้มีบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสําหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เปลี่ยนแปลงระบบตําแหน่งใหม่ เพื่อให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในอัตรา
ที่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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(สําเนา)
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒๕52
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕52
เป็นปีที่ 64 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒๕๕2”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 1 สําหรับข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการธุรการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕50 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หมายเลข 1 สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม และ
ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา 4 ให้เพิ่มบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 7 สําหรับข้าราชการพลเรือน
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๑
สําหรับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม
และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ตําแหน่งระดับ 1
ตําแหน่งระดับ 2
ตําแหน่งระดับ 3
ตําแหน่งระดับ 4
ตําแหน่งระดับ 5
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 4.5
800
ขั้นที่ 1 – 5.5
1,000
ขั้นที่ 1 – 5.5
1,250
ขั้นที่ 1 – 5.5
1,600
ขั้นที่ 1 – 5.5
1,950
ขั้นที่ 5 – 10.5
1,000
ขัน้ ที่ 6 – 10.5
1,250
ขัน้ ที่ 6 – 10.5
1,600
ขัน้ ที่ 6 – 10.5
1,950
ขัน้ ที่ 6 – 10.5
2,400
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
1,250
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
1,500
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
1,950
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
2,300
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
3,000

ตําแหน่งระดับ 6
ตําแหน่งระดับ 7
ตําแหน่งระดับ 8
ตําแหน่งระดับ 9
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้าน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
ขั้นเงินเดือน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
เดือนละ/บาท
ขั้นที่ 1 – 5.5
2,400
ขั้นที่ 1 – 10.5
3,000
ขั้นที่ 1 – 5.5
3,000
ขั้นที่ 1 – 5.5
3,500
ขั้นที่ 6 ขึ้นไป
3,000
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
3,500
ขั้นที่ 6 – 10.5
3,500
ขั้นที่ 6 ขึ้นไป
4,000
ขั้นที่ 11 ขึ้นไป
4,000

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ตําแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป
ค่าเช่าบ้าน
ไม่เกิน
เดือนละ/บาท
4,000
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 7
สําหรับข้าราชการพลเรือน
ตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น
ระดับสูง

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น
ระดับสูง

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เงินเดือน/บาท
ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900
ตั้งแต่ 29,900 ขึ้นไป
-

เงินเดือน/บาท
ตั้งแต่ 18,910 แต่ไม่ถึง 24,310
ตั้งแต่ 24,310 แต่ไม่ถึง 29,800
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900
ตั้งแต่ 29,900 ขึ้นไป

ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
3,500
4,000
4,000

ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
3,000
3,500
4,000
3,500
4,000

หน้า 54

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 7
สําหรับข้าราชการพลเรือน (ต่อ)
ตําแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับทรงคุณวุฒิ

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เงินเดือน/บาท
ตั้งแต่ 6,800 แต่ไม่ถึง 8,320
ตั้งแต่ 8,320 แต่ไม่ถึง 10,190
ตั้งแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 13,100
ตั้งแต่ 13,100 แต่ไม่ถึง 16,070
ตั้งแต่ 16,070 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 12,530 แต่ไม่ถึง 15,410
ตั้งแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 24,250
ตั้งแต่ 24,250 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 18,910 แต่ไม่ถึง 24,310
ตั้งแต่ 24,310 แต่ไม่ถึง 29,800
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900
ตั้งแต่ 29,900 ขึ้นไป
-

ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
1,250
1,600
1,950
2,400
3,000
2,400
3,000
3,500
3,000
3,500
4,000
3,500
4,000
4,000
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บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 7
สําหรับข้าราชการพลเรือน (ต่อ)
ตําแหน่งประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัตงิ าน

ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส
ระดับทักษะพิเศษ

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

เงินเดือน/บาท
ตั้งแต่ 4,630 แต่ไม่ถึง 5,530
ตั้งแต่ 5,530 แต่ไม่ถึง 6,800
ตั้งแต่ 6,800 แต่ไม่ถึง 8,320
ตั้งแต่ 8,320 แต่ไม่ถึง 10,640
ตั้งแต่ 10,640 แต่ไม่ถึง 13,100
ตั้งแต่ 13,100 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 12,530
ตั้งแต่ 12,530 แต่ไม่ถึง 16,070
ตั้งแต่ 16,070 ขึ้นไป
ตั้งแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 24,250
ตั้งแต่ 24,250 แต่ไม่ถึง 29,800
ตั้งแต่ 29,800 ขึ้นไป
-

ค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ/บาท
800
1,000
1,250
1,600
1,950
2,300
1,950
2,400
3,000
3,000
3,500
4,000
4,000

หน้า 56

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลเป็นการปรับปรุงระบบตําแหน่งข้าราชการพลเรือนโดยยกเลิก
ระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนที่ได้ใช้มาแต่เดิม และปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน สมควรปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้สอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยนําอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสําหรับข้าราชการพลเรือน
มากําหนดแยกต่างหากไว้เป็นอีกบัญชีหนึ่ง จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หน้า 57

(สําเนา)
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕5๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ 6๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา

๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด”
มาตรา ๔ ให้เ พิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
“มาตรา ๗/๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้โอนมาเป็น
ข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและ
แต่งตั้งในท้องทีที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่า
จะได้รับคําสั้งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา ๗”

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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มาตรา ๕ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการและมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้
มีผลใช้บังคับ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไป
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หน้า 59

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นโอนมาเป็นข้าราชการและขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผล
เป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สมควรกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการขึ้นใหม่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ มาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงการคลัง
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗
หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากข้อกําหนดดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง แล้วแต่กรณี
เป็นผู้วินิจฉัย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความประหยัดและประโยชน์ของราชการเป็นสําคัญ แล้วแจ้งให้ปลัด
กระทรวงการคลังทราบด้วย
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ให้ส่วนราชการหารือหรือขอทําความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
ข้อ ๕ บรรดาแบบพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้
หรือตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านยื่นคําขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบขอรับค่าเช่าบ้าน
(แบบ ๖๐๐๕) ท้ายระเบียบนี้ ณ สํานักงานที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการ เว้นแต่ระเบียบนี้จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๗ การยื่นแบบ ๖๐๐๕ ให้ยื่นต่อผู้รับรองการมีสิทธิตามข้อ ๘ พร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้าน
สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีการยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ต้องแนบสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญา
ซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานประกอบด้วย และหากวงเงินใน
สัญญาดังกล่าวต่ํากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราชการผู้ใช้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงิน
ตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชําระรายเดือนเป็นจํานวนเท่าใด
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หน้า 61

ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดในแบบ ๖๐๐๕
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรมหรือ
หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหาก
จากกระทรวง ทบวง กรม ให้หัวหน้าสํานักงานซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่า เป็นผู้รับรอง
(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง
(๓) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชา
ที่มียศตั้งแต่พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ เป็นผู้รับรอง
การมีสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในวรรคสาม
ให้ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารที่มียศ
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอกขึ้นไป เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง
ข้อ ๙ เมื่อมีการรับรองสิทธิขอรับค่าเช่าบ้านแล้ว ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิก ค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๐
แต่งตั้งข้าราชการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของ
การเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้าน
(๒) กรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือ
สัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน วงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และวันเริ่มต้นการเข้าพัก
อาศัยอยู่จริงในบ้าน
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้จัดทํา
รายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบท้ายระเบียบนี้ เสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามข้อ ๑๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายต่อไป
ข้อ ๑๐ การอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านในแบบ ๖๐๐๕ ให้เป็นอํานาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๗ หรือเทียบเท่า หรือ
ผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป
ส่ ว นราชการในราชการบริ ห ารส่ ว นกลางที่ มี สํ า นั ก งานอยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าคหรื อ
แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานซึ่งเป็น
ผู้เบิกเงินจากคลัง เป็นผู้อนุมัติสําหรับหน่วยงานนั้นก็ได้
(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน
จากคลังเป็นผู้อนุมัติ เว้นแต่เป็นการเบิกค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ
สําหรับค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่เบิกเงินจาก
สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ให้นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอเป็นผู้อนุมัติ
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ข้อ ๑๑ ข้าราชการซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้ว ให้ยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ประจําเดือนตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) ท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานการชําระเงิน ณ สํานักงาน
ที่ขา้ ราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการ
ให้บุคคลตามข้อ ๑๐ เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๒ ค่าเช่าบ้านถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแบบ ๖๐๐๖ และให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ได้รับแบบดังกล่าว
ข้อ ๑๓ สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ตามข้อ ๗ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ หรืออย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) สัญญาเช่าบ้าน ต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญา ชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่า วันเริ่มต้น
แห่งสัญญาเช่า ระยะเวลาการเช่า วันสิ้นสุดสัญญาเช่า และอัตราค่าเช่าต่อเดือน
(๒) สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบัน
การเงินได้ โดยต้องระบุชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่าซื้อหรือสถานที่กู้เงิน วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการชําระค่าเช่าซื้อ
หรือการผ่อนชําระเงินกู้ วันสิ้นสุดสัญญา จํานวนวงเงินที่เช่าซื้อหรือวงเงินกู้ และจํานวนเงินที่ต้องผ่อนชําระรายเดือน
ข้อ ๑๔ การทําสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ต้องทํากับสถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้กู้ยืมเงินเพื่อเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระราคาบ้าน
(๓) สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ
(๔) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๕) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(๖) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งดําเนินกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินตาม (๑)
(๗) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์และดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือการให้เช่าซื้อบ้าน
หรือให้กู้ยืมเพื่อชําระราคาบ้าน
ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านยื่นแบบ ๖๐๐๕ ฉบับใหม่ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) โอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน
(๒) ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่โดยไม่เปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน
(๓) เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อบ้าน หรือสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ในกรณีนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิม
มาเบิกต่อเนื่องในท้องที่ใหม่ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ตรวจสอบหลักฐานที่นํามา
เบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นในช่ ว งเวลาที่ รั บ ราชการในท้ อ งที่ เ ดิ ม และระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า เช่ า บ้ า น
แล้วดําเนินการต่อไปตามข้อ ๙ วรรคสอง ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หน้า 63

ข้อ ๑๖ การรับรองสิทธิและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการตามข้อ ๑๕ (๒)
ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้บุคคลตามข้อ ๘ ประจําสํานักงานที่ผู้ใช้สิทธิไปปฏิบัติราชการเป็นผู้รับรองสิทธิใน
แบบ ๖๐๐๕
(๒) ให้บุคคลตามข้อ ๑๐ ประจําสํานักงานที่เบิกเงินเดือนของผู้ใช้สิทธิเป็นผู้มีอํานาจ
อนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖
ข้อ ๑๗ ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับเงินเดือนหรือเลื่อน
ตําแหน่งสูงขึ้น ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเบิกจ่ายโดยไม่ต้องยื่นแบบ ๖๐๐๕ ใหม่
ข้อ ๑๘ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านซึ่งได้ยื่นแบบ ๖๐๐๕ ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ
ต่อมาได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในสังกัดเดิม ไม่ว่าอยู่ในท้องที่เดียวกันหรือต่างท้องที่ หรือได้รับ
คําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่โดยไม่เปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน ให้ยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖
พร้อมทั้งหลักฐานการชําระค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ในช่วงเวลาที่ตนมีสิทธิ ณ สํานักงานเดิม
ที่สํานักงานใหม่
ในกรณีที่ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้รับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หากได้รับอนุมัติในแบบ
๖๐๐๕ ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ๖๐๐๖ หรือยื่นไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นแบบ ๖๐๐๖ ใหม่ พร้อมทั้ง
หลักฐานตามวรรคหนึ่งที่สํานักงานใหม่ สําหรับแบบ ๖๐๐๕ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้สํานักงานเดิมจัดส่งให้
สํานักงานใหม่โดยเร็ว
ข้อ ๑๙ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้รับคําสั่งให้โอนไปรับราชการประจําสํานักงานใหม่
โดยเปลี่ยนสังกัด แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับค่าเช่าบ้านหรือยังไม่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาที่ตนมีสิทธิ
ณ สํานักงานเดิม ให้ยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ ที่สํานักงานเดิม
ข้อ ๒๐ การยื่นขอรับค่าเช่าบ้านหรือขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ซึ่งถึงแก่กรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไปก่อนยื่นคําขอ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีถึงแก่กรรม ให้ทายาทของข้าราชการผู้นั้นยื่นคําขอ ณ สํานักงานที่รับราชการ
ครั้งสุดท้าย
(๒) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ให้ข้าราชการผู้นั้น ยื่นคําขอ
ณ หน่วยงานผู้เบิกบํานาญ หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน แต่คู่สมรสได้เช่าบ้าน
เช่าซื้อบ้าน หรือกู้เงินเพื่อชําระราคาบ้านในระหว่างสมรสและปรากฏชื่อคู่สมรสแต่เพียงผู้เดียวในสัญญาเช่าบ้าน
สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน สัญญาซื้อขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
โฉนดที่ดิน หรือหลักฐานการชําระเงิน ให้ข้าราชการผู้นั้นนําหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการได้ นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการผู้นั้น
นําหลักฐานการชําระเงินและสําเนาคําพิพากษาดังกล่าวมาเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖
โดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๙
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ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกู้หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ให้นําหลักฐานการผ่อนชําระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจํานวนเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชําระที่เหลืออยู่ของ
สัญญาเงินกู้ฉบับแรกที่ได้ยื่นไว้และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้วเท่านั้น
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในสัญญาเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ที่ค้างชําระอยู่เนื่องจากสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ต้องมิใช่เหตุจากผู้กู้
ข้อ ๒๔ การย้ายสถานที่ทําการของสํานักงานไปตั้งในท้องที่ใหม่ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ท้องที่ใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ตั้งสํานักงานเดิมเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การย้ายที่ตั้งสํานักงานจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใกล้เคียง ต้องเป็นเขตท้องที่
ใกล้เคียงหรือติดต่อกับกรุงเทพมหานครและมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้บริการ ตามบัญชี
รายชื่อท้องที่ใกล้เคียงท้ายระเบียบนี้
(๒) การย้ายที่ตั้งสํานักงานภายในจังหวัดเดียวกันหรือระหว่างจังหวัด ต้องเป็นเขตท้องที่
ติดต่อกันและมีขนส่งสาธารณะประจําทางให้บริการ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามอัตราเงินเดือนสุทธิ
แต่ถ้าอัตราเงินเดือนสุทธิขั้นใดไม่ตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เบิกในอัตราที่ใกล้เคียงแต่ไม่เกินอัตราเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ
ข้อ ๒๖ ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชาหรือเงินเพิ่ม
การเลื่อนฐานะหรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือสําหรับการสู้รบ ให้นําเงินเพิ่มดังกล่าว
มารวมกับเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ แล้วเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับหรือชั้นยศที่ได้รับในปัจจุบัน
หรือขั้นเงินเดือนใกล้เคียงในระดับหรือชั้นยศเดียวกันหรือระดับหรือชั้นยศถัดไปตามลําดับ แล้วให้ได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามขั้นเงินเดือนนั้น
กรณีที่ต้องเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือน ให้นําเงินเดือนสุทธิที่หักเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้น
เงินเดือนแล้วเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับหรือชั้นยศที่ได้รับในปัจจุบันหรือขั้นเงินเดือนใกล้เคียง
ในระดับหรือชั้นยศเดียวกันหรือระดับหรือชั้นยศต่ําลงมาตามลําดับ แล้วให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามขั้นเงินเดือนนั้น
กรณีที่หักเบิกลดแล้ว เงินเดือนสุทธิต่ํากว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
แต่ละประเภท ให้ได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินเดือนละ ๘๐๐ บาท
ข้อ ๒๗ บรรดาประกาศและคําสั่งกระทรวงการคลังเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านที่ใช้อยู่ก่อนระเบียบนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๒๘ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ท้องที่ใกล้เคียงกรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียง
1. จังหวัดนนทบุรี
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อําเภอเมืองนนทบุรี
อําเภอบางกรวย
อําเภอบางบัวทอง
อําเภอบางใหญ่
อําเภอปากเกร็ด

2. จังหวัดปทุมธานี
2.1
2.2
2.3
2.4

อําเภอเมืองปทุมธานี
อําเภอคลองหลวง
อําเภอธัญบุรี
อําเภอลําลูกกา

3. จังหวัดสมุทรปราการ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

อําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอบางบ่อ
อําเภอบางพลี
อําเภอพระประแดง
อําเภอพระสมุทรเจดีย์

4. จังหวัดสมุทรสาคร
4.1 อําเภอเมืองสมุทรสาคร
5. จังหวัดนครปฐม
5.1 อําเภอพุทธมณฑล
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แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕)

เลขที่ ................../...........................

สวนที่ ๑ การขอรับคาเชาบาน
เขียนที.่ .................................................................
วันที.่ ....................เดือน..........................................พ.ศ. ...........................
๑.ขาพเจา.......................................................................ตําแหนง...............................................................................
ขอยื่นรับคาเชาบานตอ.................................................................................................................................. (ผูอนุมัต)ิ
๒. ขาพเจา
เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก
กลับเขารับราชการและปฏิบัติงานในตําแหนง.......................
ทองที่ ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต......……......................................จังหวัด.….......................................
เงินเดือน................... บาท (....................................................) เมื่อวันที.่ ............เดือน...................... พ.ศ. ..............…
๓. บัดนี้
จังหวัด
กรม
กระทรวง ไดมีคําสั่งใหขาพเจารับราชการประจําตําแหนง....…............................................
เงินเดือน......................... บาท ทองที่ ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด......................................... โดยไดรายงานตัวเมือ่ วันที่ ..................เดือน................................... พ.ศ. ................
เชาบานพักเพื่ออยูอาศัย
เชาซื้อบานเพื่อทีอ่ ยูอาศัย
๔. ขาพเจาได
บานเลขที.่ ........................................ซอย....................................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................
ตั้งแตวันที.่ ..........เดือน............................พ.ศ. ...............ถึงวันที.่ ............เดือน..............................พ.ศ. ........................
ตามสัญญาเชา/สัญญาเชาซือ้ ฉบับลงวันที.่ ....................เดือน.............................................พ.ศ. ..................................
ชื่อเจาของบาน/ผูใหเชาชวง/ผูใหเชาซื้อ ........................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

หรือ

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
บานเลขที.่ .............................ซอย......................................................ถนน..................................................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................................
โทรศัพท.......................................................ในอัตราเดือนละ..............................................บาท
กูยืมเงินเพื่อซื้อบาน
กูยืมเงินเพื่อปลูกสรางบาน
๕. ขาพเจาได
บานเลขที.่ ..................................ซอย.................................................. ถนน................................................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................
๕.๑ ชื่อผูใหก.ู ..............................................................(สาขา).............................................................................
ตั้งอยูท.ี่ ......................ซอย......…........................... ถนน.............................................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................โทรศัพท...........................................
จํานวน ............................................. บาท (..............................................................................................................)
ชําระเงินกูเดือนละ.....................บาท (.......................................) ตั้งแตวันที่ …..... เดือน ........................ พ.ศ. ...........
ถึงวันที่ …...... เดือน ..................... พ.ศ. .......... ตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที่ …....... เดือน ................ พ.ศ...........
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๕.๒ ชื่อผูขาย/ผูรับจางปลูกสรางบาน ...................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

หรือ

เลขประจําตัวบัตรประชาชน
บานเลขที.่ ................ซอย............................ ถนน.....................................................อําเภอ/เขต..……………………….
จังหวัด.....…………………….…................... ตามสัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง ฉบับลงวันที.่ ............................................
เดือน......................................... พ.ศ. ................................
ขาพเจาจึงขออนุญาตเบิกคาเชาบานตามสิทธิที่พงึ จะไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการตั้งแต
วันที.่ ...................เดือน.................................................... พ.ศ. ............................. เปนตนไป และขอรับรองวาขาพเจา
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประการ

(ลงชื่อ) ...............................................................................
(.............................................................................)
สวนที่ ๒ การรับรอง
ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ แลวเห็นวา ขาราชการผูนี้มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงชื่อ) ..............................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง ................................................................................
วันที.่ ...............เดือน........................ พ.ศ. ..................
สวนที่ ๓ การอนุมัติ
อนุมัติใหเบิกคาเชาบานไดตามสิทธิ
ตั้งแตวันที.่ .........................เดือน......................................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ) ..............................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง ................................................................................
วันที.่ ...............เดือน........................ พ.ศ. ..................
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แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖)
๑. การขอเบิกและการรับรอง
ขาพเจา..........................................................................ตําแหนง............................................................
สังกัด......................................................................................
๑. ขอยื่นเบิกเงินคาเชาบาน ดังนี้
๑.๑ ขาพเจาไดจายเงิน คาเชาบาน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงินกู
ใหแก........................................................................................ ประจําเดือน...............................................................
ตามใบเสร็จรับเงิน ................... ฉบับ เปนจํานวน ............................ บาท (.................................................................)
๑.๒ ขาพเจาไดรับเงินเดือน เดือนละ….....……........บาท (...................................................................)
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามทีไ่ ดรับอนุมัติในแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) เลขที.่ .....................................................
ไมเกินเดือนละ..............…....................................บาท (............................................................................................)
๑.๓ ขาพเจาขอเบิกเงินคาเชาบานประจําเดือน ..............................................…………………………
รวม.............. เดือน เปนเงิน................................... บาท (..........................................................................................)
๑.๔ พรอมนี้ขา พเจาไดแนบใบเสร็จรับเงิน จํานวน.........................ฉบับ มาดวยแลว
๒. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวขา งตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน
ตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกประการแลว
(ลงชื่อ) ...................................................................... ผูขอเบิก
(......................................................................)
ตําแหนง ..............................................................……..
วันที.่ ............เดือน............................. พ.ศ. ......…......
๒. การอนุมตั ิ
อนุมัติใหเบิกจายเงินคาเชาบานไดตามสิทธิ
ตั้งแตวันที.่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ).................................................................
(….............................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่ ..........เดือน............................. พ.ศ. .............
๓. การรับเงิน
ไดรับเงินคาเชาบานจํานวน ....……..……........... บาท (..............................................................................)
ไวถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ...................................................................... ผูรับเงิน
(.....................................................................)
วันที.่ .............เดือน........................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................................... ผูจายเงิน
(.....................................................................)
วันที.่ ..............เดือน........................ พ.ศ. ..................
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แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
๑. ชื่อ-นามสกุล..…................................................................ ตําแหนง........................................................
สังกัด...........................................................................................

เชาซื้อบาน เลขที.่ ................................. ซอย....................……………………………
๒. ไดเชาบาน
ถนน...................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด............................................. ตามสัญญาลงวันที.่ ...................เดือน..........................พ.ศ. .................
คาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานเดือนละ..................................บาท (...............................................................)

จางปลูกสรางบาน
๓. การกูยมื เงินเพื่อชําระราคาบาน ซื้อ
บานเลขที.่ ...........................ซอย...............................................ถนน.............................................…………
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................
ทําสัญญาเงินกูก ับ..........………………………..……….......................................................
จํานวน.................................................บาท (...........................................................…………....................)
ชําระเงินกูเดือนละ.................................บาท (....................….....................................................................)
ตามสัญญาลงวันที.่ .................เดือน.............................................พ.ศ. ..........................
ทําสัญญาซื้อบาน
สัญญาจางปลูกสรางบาน
กับ..........................................................................................…………………………………………………
ราคา...........................…...................บาท (................................................................................................)
ตามสัญญาลงวันที.่ ..…........เดือน...……………...............พ.ศ. ………..........
โฉนดที่ดิน
เอกสารสิทธิอื่น (ระบุ).....................................
บานตัง้ อยูบนที่ดิน
เลขที.่ ....................... เลขทีด่ ิน.....………..................................... ตําบล.......................................................
อําเภอ...................................... จังหวัด....................................................
เปนกรรมสิทธิข์ อง....................................…………………………………………..…………………………….

/การรับรองของ . . .
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การรับรองของคณะกรรมการ
ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ขอรับรองวา.............................................................................................

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

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(.......................................................................)

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(.......................................................................)

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(.......................................................................)
วันที.่ ........................................................................

หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบขอเท็จจริงในแนวทางดังตอไปนี้ เพื่อสรุปความเห็นตอผูอนุมัติการเบิก
คาเชาบาน
๑. บุคคลที่ทาํ นิติกรรมตาง ๆ มีตัวตนหรือไม
๒. สําหรับกรณีบานเชาตองตรวจสอบใหทราบวาเปนกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีที่ผใู หเชาไมใชเจาของ
บาน ตองตรวจสอบสัญญาเชาจากเจาของบานดวย
๓. สภาพของบานเหมาะสมกับราคาเชา เชาซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม
๔. ขนาดบานเหมาะสมกับจํานวนคนในครอบครัวที่อาศัยรวมกันอยูจริง เพียงใด
๕. ในกรณีที่เชาบาน จะตองตรวจสอบวามีความจําเปนตองเชาจริงหรือไม
๖. ตรวจสอบการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน ตั้งแตเมื่อใด
๗. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

71

(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งกําหนดขั้นตอน
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
“ให้ข้าราชการผู้ใช้สิทธิจัดส่งรายงานข้อมูลของข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน พร้อมการยื่น
แบบ ๖๐๐๕ และให้ผู้มีอํานาจรับรองการมีสิทธิตามข้อ ๘ มีอํานาจพิจารณารับรายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับ
ค่าเช่าบ้านที่ยื่น โดยให้แจ้งรายละเอียดประกอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) ข้อมูลประวัติการรับราชการตั้งแต่เริ่มรับราชการ และการโอน ย้าย ในกรณีเป็นการย้ายให้
ชี้แจงข้อมูลว่าเกิดจากคําร้องขอของตนเองหรือไม่
(๒) ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ
(๓) ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ทํางานของคู่สมรสของข้าราชการ และให้แจ้งว่าหน่วยงานแห่งนั้น
ได้ให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัดบ้านพักให้กับคู่สมรสในท้องที่ที่รับราชการของข้าราชการหรือไม่
(๔) ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ
(๕) ข้อมูลสถานะการมีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ หากในภายหลัง
มีกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิตหรือสาบสูญ ให้แจ้งรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิตหรือสาบสูญ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดในแบบ ๖๐๐๕
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หรือหัวหน้า
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
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ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง
ทบวง กรม ให้หัวหน้าสํานักงานซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการขึ้นไป หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่า เป็นผู้รับรอง
(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หรือหัวหน้า
ส่วนราชการประจําอําเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง
(๓) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาที่มียศ
ตั้งแต่พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีขึ้นไป เป็นผู้รับรอง
ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของบุคคล
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในวรรคสาม
ให้ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร
ที่มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอกขึ้นไป เป็นผู้รับรองการมีสิทธิ
ของตนเอง”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๗
หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือข้าราชการตํารวจที่มียศ
พันตํารวจโทขึ้นไป”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ การรับรองสิทธิ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการตามข้อ ๑๕ (๒) ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้บุคคลตามข้อ ๘ ประจําสํานักงานที่ผู้ใช้สิทธิไปปฏิบัตริ าชการเป็นผู้รับรองสิทธิในแบบ ๖๐๐๕
(๒) ให้บุคคลตามข้อ ๑๐ ประจําสํานักงานที่เบิกเงินเดือนของผู้ใช้สิทธิเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
ในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖
(๓) ให้บุคคลตามข้อ ๑๐ ประจําสํานักงานที่ผู้ใช้สิทธิไปปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๙”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคแรกของข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกู้หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน
ให้นําหลักฐานการผ่อนชําระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจํานวนเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชําระที่เหลืออยู่ของ
สัญญาเงินกู้ฉบับแรกเท่านั้น”

สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หน้า 73

ข้อ ๘ การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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(ครุฑ)
ด่วนที่สดุ
ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๖

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ อธิการบดี ผู้อํานวยการ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อัยการสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
ของทางราชการตามหนังสือที่อ้างถึง เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ
เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการขึ้นใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดทราบ
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th อีกด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อุทิศ ธรรมวาทิน
(นายอุทิศ ธรรมวาทิน)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
กรมบัญชีกลาง
สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. ๐ - ๒๒๗๑ – ๐๖๘๖ ต่อ ๔๙๕๗, ๖๒๒๓
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(สําเนา)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นบทบัญญัติ
ช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะทางราชการเป็นเหตุให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้
เว้นแต่จะเข้าข่ายตามข้อยกเว้นที่กําหนดไว้ ซึ่งข้าราชการที่ปฏิบัติราชการอยู่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
โดยยังไม่ได้รับคําสั่งให้ไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดังนั้น เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยของข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และให้การจัดบ้านพักของทางราชการ
เป็นไปโดยถูกต้องในแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควร
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ให้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัตินี้แทน
ข้อ ๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ที่พักของแต่ละส่วนราชการจะกําหนดให้เป็นที่พักสําหรับข้าราชการระดับใดให้พิจารณา
ตามความจําเป็นและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัด และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคั ญและสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ ส่ ว นการจั ด ข้ า ราชการเข้ า พั ก อาศั ย ในที่ พั ก ของทางราชการ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเจ้ า ของ
งบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจจัดที่พัก และสามารถกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัด
ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่ อ ผู้ มี อํ า นาจจั ด ที่ พั ก ของแต่ ล ะส่ ว นราชการได้ จั ด ที่ พั ก ให้ แ ก่ ข้ า ราชการผู้ ดํ า รง
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป ประเภทอํานวยการ
ประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทขึ้นไป หรือข้าราชการตุลาการและข้าราชการ
อัยการทุกระดับชั้น เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่
(๒) ที่พักของแต่ละส่วนราชการนอกจากที่พักตาม (๑) ให้จัดข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานลงมา ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการลงมา หรือดํารงตําแหน่งระดับ ๖ ลงมา
หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีลงมา หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศ
พันตํารวจตรีลงมา และเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยไม่ว่าข้าราชการผู้นั้นกําลังใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
อยู่หรือไม่ก็ตาม
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(๓) ในการจัด ที่ พั ก ตาม (๒) หากข้ าราชการผู้ ใ ดมี สิ ทธิ ได้ รั บ ค่ าเช่ า บ้า นและได้ ใ ช้ สิท ธิ
นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการในท้องที่
ที่ปฏิบัติราชการอยู่ก่อนแล้ว ตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ที่มีอํานาจจัดที่พักในท้องที่นั้นไม่ต้องจัดข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
แม้ต่อมาข้าราชการรายดังกล่าวได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกัน ก็ไม่ต้องจัด
ข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการเช่นกัน ทั้งนี้ หากข้าราชการรายดังกล่าว ถูกจัดเข้าพักอาศัย
ในที่พักของทางราชการก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ผู้มีอํานาจจัดที่พักไม่ต้องจัดให้ออกจากที่พัก
ของทางราชการ
(๔) ที่พักของแต่ละส่วนราชการนอกจากที่พักตาม (๒) ให้ผู้มีอํานาจจัดที่พักสามารถจัด
ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกและเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการได้
โดยการกําหนดระยะเวลาเข้าอยู่อาศัยให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการและต้องบริหารเงินงบประมาณที่ได้รับให้อยู่
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้วย
กรณีที่มีการใช้ดุลพินิจจัดข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเข้าพักอาศัยในที่พัก
ทางราชการแล้วกระทบต่อเงินงบประมาณที่ส่วนราชการมีอยู่ ก็สามารถจัดให้ออกจากที่พักของทางราชการได้
(๕) ที่พักของแต่ละส่วนราชการตาม (๔) หากจัดตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วยังคงมีเหลือ
ว่างอยู่ ผู้มีอํานาจจัดที่พักอาจจัดให้ข้าราชการผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยได้เป็นการชั่วคราว
(๖) กรณีที่ พักของทางราชการมีไม่ เพี ยงพอสํา หรั บผู้มีสิท ธิเ บิกค่า เช่ าบ้ าน หรือกรณี ที่
ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งย้ายมาใหม่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการได้เนื่องจากผู้ไม่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วตาม (๕) ทําให้ไม่สามารถจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยได้
กรณีดังกล่าว ผู้มีอํานาจจัดที่พักต้องดําเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักของทางราชการและ
จัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการแทนโดยเร็ว แต่ในระหว่างที่ผู้มีอํานาจจัดที่พัก
ยังไม่ดําเนินการดังกล่าว หากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่าบ้านเพื่ออาศัยอยู่จริงก็ย่อมมีสิทธินําค่าเช่าบ้านมาเบิก
จากทางราชการได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าที่พักของทางราชการ
หากผู้ มี อํ า นาจจั ด ที่ พั ก ให้ ข้ า ราชการผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า น ตาม (๑) และ (๒) เข้ า พั ก แล้ ว
ข้าราชการผู้นั้นไม่เข้าพักให้ถือว่าสละสิทธิการเข้าพักอาศัย ข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา ๗ (๑)
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔ ข้าราชการที่เคยสละสิทธิการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ หรือเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๑ หากต่อมาข้าราชการดังกล่าวร้องขอเข้าพัก
ขณะที่ที่พักของทางราชการว่างลง หรือได้ที่พักมาใหม่ เนื่องจากมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ผู้มีอํานาจ
จัดที่พักอาจพิจารณาจัดให้ข้าราชการดังกล่าวเข้าพักในที่พักของทางราชการได้
ข้ อ ๕ ข้ า ราชการที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นเนื่ อ งจากผู้ มี อํ า นาจจั ด ที่ พั ก ได้ จั ด ที่ พั ก ให้ แ ล้ ว
แต่สละสิทธิการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ หากต่อมาที่พักของทางราชการนั้นได้ถูกรื้อถอนไปทั้งหมด
ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่มีที่พักของทางราชการจัดให้ จึงไม่เป็นผู้ต้องห้ามในการได้รับสิทธิค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา ๗ (๑)
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกต่อไปนับแต่วันที่ที่พักของทางราชการ
ได้ถูกรื้อถอนไปทั้งหมด
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ข้อ ๖ กรณีที่พักของทางราชการว่างลง แต่มีสภาพชํารุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เข้าอยู่อาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม หรือมีเหตุอื่นใดอันเป็นเหตุให้
ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ผู้มีอํานาจจัดที่พักไม่ต้องจัดให้ข้าราชการเข้าพักจนกว่าจะซ่อมแซมที่พักแล้วเสร็จ
หรือเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาจนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ และให้ผู้มีอํานาจจัดที่พักจัดให้ข้าราชการ
เข้าพักอาศัยต่อไป
กรณีได้จัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการแล้ว ต่อมาเกิดเหตุตามวรรคแรก
จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ หากข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจําเป็นต้องเช่าบ้านและอาศัยอยู่จริง
ให้เบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้จนกว่าจะซ่อมแซมที่พักเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการแก้ไขหรือบรรเทา
จนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้และส่วนราชการได้จัดข้าราชการผู้นั้น หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านรายอื่นเข้าพักอาศัยต่อไป
ข้ อ ๗ ให้ ผู้ มี อํ า นาจจั ด ที่ พั ก จั ด ให้ มี ท ะเบี ย นควบคุ ม การจั ด ข้ า ราชการเข้ า และออกในที่ พั ก
ของทางราชการตามแบบที่หน่วยงานกําหนดทุกครั้ง และให้มีการมอบทะเบียนควบคุมดังกล่าวให้แก่ผู้มีอํานาจ
จัดที่พักคนต่อไปทุกครั้งที่พ้นตําแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ในกรณีข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการในลักษณะประจําต่างสํานักเบิกเงินเดือน
หรือต่างสํานักงานในท้องที่เดียวกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําสํานักงานที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการอยู่
เป็นผู้มีอํานาจจัดข้าราชการดังกล่าวเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้
ข้อ ๙ กรณีที่หน่วยงานใดได้จัดให้ข้าราชการผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พัก
ของทางราชการก่อนวันประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการ
จนกว่าจะมีการย้ายหรือพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานนั้น
ข้อ ๑๐ ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการครั้งแรกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัตินี้ หากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่ามีความจําเป็นและไม่เสียหายแก่ทางราชการ
อาจใช้ดุลพินิจจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการเสียใหม่ โดยข้าราชการซึ่งเดิมถูกจัดเข้าพักในที่พัก
ของทางราชการไม่ว่าจะเข้าพักอาศัยหรือสละสิทธิการเข้าพักอาศัยก็ตาม หากข้าราชการดังกล่าวไม่ถูกจัดเข้าพักอาศัย
ในที่พักของทางราชการในครั้งใหม่ก็จะถือว่าทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้อีกต่อไป ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้มีการจัด
ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการในครั้งใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
(ลงชื่อ) สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
(นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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