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คาเชาบานขาราชการ
โดย นางละเอยีด  เอีย่มสวุรรณ

นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของ

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕47 
และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการเบิกจายคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2549
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พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน 
พ.ศ. 2547

มผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2547
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นยิามศพัททีส่ําคญั
Keyword
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ขาราชการ หมายถงึ ...

ขาราชการพลเรอืน

ฝายตลุาการ

ฝายอยัการ

พลเรอืนในมหาวิทยาลยั

ฝายรฐัสภา

ตาํรวจ

ครู

ทหาร

มาตรา 4

5

ทองที ่

หมายความวา กรุงเทพมหานคร อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือ
ทองที่ของอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่กระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดเปนทองที่เดียวกัน

กรุงเทพมหานคร กําหนดใหเปนทองที่เดียวกัน

จังหวัดอื่นๆ กําหนดทองที่เปนอําเภอ กิ่งอําเภอ เชน 
อําเภอเมือง กับอําเภอบางละมุงของจังหวัดชลบุรี เปนคนละทองที่กัน
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ทองทีท่ีเ่ริม่รับราชการครัง้แรก

หมายความวา ทองที่ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งให
ปฏิบัติราชการ หรือมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการและไดมีการ
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เปน
ครั้งแรก

7

ทองทีท่ีเ่ริม่รับราชการครัง้แรก ...ตอ...

ตัวอยาง
นายสม ชายจริง ไดรับบรรจุเปนขาราชการกรม

ควบคุมโรค ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให
ปฏิบัติราชการประจําที่ สคร.3 ชลบุรี และนายสม ชายจริง
ตองไปรายงานตัวที่ สคร.3 ชลบุรี ดังนั้น ทองที่ที่เริ่มรับ
ราชการครั้ งแรกของนายสม ชายจริง คืออําเภอเมือง    
จ.ชลบุรี
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ทองทีท่ีก่ลบัเขารบัราชการใหม

ทองที่ที่กลับเขารับราชการเปนขาราชการตามพรฎ.นี้
ตัวอยาง 

นายสม ชายจริง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ สคร.3 
ชลบุรี ขอลาออกจากราชการ ตอมาไดขอกลับเขารับราชการใหมใน
ตําแหนงเดิม โดยกรมควบคุมโรคมีคําส่ังใหปฏิบัติราชการเปนการ
ประจําท่ี สคร.2 สระบุรี ดังนั้น ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม
ของนายสม ชายจริง คือ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

9

สทิธใินการเบกิคาเชาบาน

แบงเปน 2 กรณี คือ
1. ไดรับคําสั่งใหไปประจําสํานักงานในตางทองที่ 

(มาตรา 7)
2. สํานักงานเดิมยายที่ทําการไปตั้งในทองที่ใหม 

(มาตรา 8)
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1. ไดรบัคาํสัง่ใหไปประจาํสาํนักงานในตางทองที ่
(มาตรา 7)

ไดรับคําสั่งใหไปประจําสํานักงานในตางทองที่ ซึ่ง
รวมถึงทองที่ที่เคยเริ่มรับราชการครั้งแรก หรือทองที่ที่กลับ
เขารับราชการใหม

ใหเบิกไดตามที่จายจริง แตไมเกินอัตราที่กําหนด

11

เวนแตบุคคลนั้น
1. ทางราชการจัดบานพักใหแลว
2. มีบานของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ใหมโดยไมมีหนี้

คางชําระ
3. ไดรับคําสั่งไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํา

รองขอของตนเอง

1. ไดรบัคาํสัง่ใหไปประจาํสาํนักงานในตางทองที ่
(มาตรา 7) ...ตอ...
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ตวัอยาง

นายนคร สอบเปนขาราชการบรรจุที่เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
ตอมาทางราชการมีคําสั่งใหนายนครยายไปรับราชการที่เขต
พระนคร กรุงเทพฯ จะมีสิทธิไดรับคาเชาบานหรือไม

เขตบางเขน
กรงุเทพฯ

เขตพระนคร
กรงุเทพฯ

เบิกไมได
เพราะเปน

ทองที่เดยีวกนั
13

ตัวอยาง

เขตบางเขน
กรงุเทพฯ

เบิกไมได
เพราะยงั
ไมไดยาย
ไปตางทองที่

จ.อยธุยา
เขตพระนคร
กรงุเทพฯ

เบิกคาเชาบาน
ไดในกรณแีรก
คือยายไปตาง

ทองที่

เบิกคาเชาบาน
ไดเพราะเปน
การยายกลบั
มาในทองทีท่ีเ่ริม่
รับราชการครัง้แรก

มีขอแมวา ตองไมเขาขายขอยกเวนตามมาตรา 7
14
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2. สาํนกังานเดิมยายทีท่าํการใหม (มาตรา 8)

ตองไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ 
เนื่องจากสํานักงานเดิมยายสถานที่ทําการไปตั้งในทองที่ใหม เวน
แต ทองที่ใหมที่สํานักงานยายไปเปนทองที่ใกลเคียงกับทองที่ทีต่ัง้
สํานักงานเดิม

ถาเปนผูมีสิทธิในทองที่เดมิอยูกอนทีส่าํนกังานจะยาย กใ็ห
ยังมีสิทธิเบิกคาเชาบาน คาเชาซื้อ และผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานเชนเดิม ทั้งผูที่เคยใชสิทธิและผูที่ไมเคยใชสิทธิ

15

หลกัเกณฑในการพจิารณา
“ทองทีใ่กลเคียงกบัทองทีท่ีต่ัง้สาํนกังานเดมิ”

มีหลักเกณฑ ดังนี้
การยายจาก กทม. ไปจังหวัดใกลเคียง ตองเปนเขต

ทองที่ใกลเคียง ติดตอกับ กทม. และมีรถยนตโดยสารของ   
ขสมก. ใหบริการ (ตามบัญชีรายชื่อ)

การยายภายในจังหวัดเดียวกันหรือระหวางจังหวัด ตอง
เปนเขตทองที่ติดตอกันและมีขนสงสาธารณะประจําทางใหบรกิาร
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ทองทีใ่กลเคยีงกบัทองทีท่ี่ตัง้สํานกังานเดมิ ที่กระทรวงการคลงักําหนด

จ.นนทบุรี
อ.บางกรวย
อ.ปากเกร็ด
อ.บางใหญ
อ.บางบัวทอง
อ.เมืองนนทบุรี

จ.นครปฐม
อ.พุทธมณฑล

จ.ปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี
อ.คลองหลวง
อ.ธัญบุรี
อ.ลําลูกกา

จ.สมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรปราการ
อ.เมืองปทุมธานี
อ.คลองหลวง
อ.ธัญบุรี
อ.ลําลูกกา

17

ตวัอยาง
นางสาว A รับราชการอยูที่กระทรวงสาธารณสุข เขตพระ

นคร กทม. และไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูกอนแลว แตถึงแมวา
กระทรวงยายมาที่ อ .เมือง จ .นนทบุรี ซึ่งเปนกรณีที่ 2 คือ 
สํานักงานยายที่ทําการใหม นางสาว A ก็ยังไมมีสิทธิเบิกคาเชา
บาน เนื่องจากกระทรวงการคลงักาํหนดให อ.เมอืง จ.นนทบรุ ีเปน
ทองที่ใกลเคียงกับ กทม. แต  นางสาว B ซึ่งเปนผูที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบานอยูกอนแลว เมื่อกระทรวงยายมาอยูที่ จ.นนทบุรี ก็
ยังคงมีสิทธิเบิกตอไป
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กรณมีีเคหสถานของตนเองในทองทีท่ีไ่ดรบัคาํสัง่ 
(มาตรา 9)

ไดรับคําส่ังใหไปในทองที่ท่ีมีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองหรือของคูสมรสที่ไมมีหนี้คางชําระ ในทองที่นั้น ไมมีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน ถึงแมวาบานที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเองในทองที่
นั้น ไดโอนเปนกรรมสิทธิ์ของผูอื่นไปแลวดวย เวนแต บานหลัง
นั้นถูกทําลายหรือเสียหายจากภัยพิบัติ จนไมสามารถพักอาศัย
อยูได

19

ขาราชการบรรจุครั้งแรก อ.เมือง จ.ปตตานี ไดรับคําส่ัง
ยายไปปฏิบัติงานที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา เปนการประจํา ไมมี
บานพักของทางราชการ และไมไดเปนการรองขอของตนเอง แตมี
บานของตนเองอยูใน อ.เมือง จ.สงขลา ใหคนอื่นเชาอาศัยอยู 
หากมีการเชาบานหรือเชาซื้อบานในทองที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ก็สามารถเบิกคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อไดแลวแตกรณี  

ตวัอยาง

20
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ในกรณีเดียวกัน หากขาราชการผูนั้นมีบานของตนเองอยูใน 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา อยูกอนที่จะยายมา แตเปนบานที่มีหนี้คาง
ชําระกับธนาคาร ก็สามารถนําหลักฐานการชําระเงินกูมาเบิกคา
เชาบานจากทางราชการได แตถาเปนบานที่ไมมีหนี้คางชําระ ก็
ไมสามารถเบิกได เพราะจะเปนการมีเคหสถานของตนเองอยูใน
ทองที่นั้น

ตวัอยาง

21

กรณขีาราชการและคูสมรสรบัราชการในทองที่
เดยีวกัน (มาตรา 10)

ถาตางก็มีสิทธิเบิกคาเชาบานทั้งคู ใหเบิกไดเฉพาะคนใด
คนหนึ่ง

ถาสามีหรือภรรยา เปนขาราชการประเภทอื่น และมี
สิทธิเบิกคาเชาบาน หรือไดที่พักอาศัยในบานพักทางราชการ
จัดให ขาราชการผูนั้นก็ไมมีสิทธิเบิกในทองที่นั้น
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กรณลีดหรอืงดเบกิเงนิเดอืน (มาตรา 12)

สาเหตุมาจาก
ถูกตัดเงินเดือน
การลาโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน ไมมีผลกระทบตอสิทธิ

การเบิกคาเชาบาน ยังคงมีสิทธิเบิกไดเหมือนเดิม เวนแต การลา
ติดตามคูสมรสซึ่งยายไปรับราชการตางประเทศ

23

กรณกีารถูกสัง่พกั/ ใหออกจากราชการไวกอน 
(มาตรา 13)

เมื่อถูกสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน จน
เปนเหตุใหถูกงดเบิกจายเงินเดือนและคาเชาบาน เมื่อกรณีถึงที่สุด
วาผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเดือนเดือนใดก็ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
เดือนนั้นดวย

24
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การเริม่ตนและสิน้สดุสิทธริบัคาเชาบาน (มาตรา 14)

มีสิทธิไดรับคาเชาบานตั้งแตวันที่ไดเชาอยูจริงแตไมกอน
วันที่รายงานตัวที่สํานักงานที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการแหง
ใหม

ใหสิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยูในขายที่
หมดสิทธิเบิก

สงมอบหนาที่แลวยังไมสามารถออกเดินทางไปประจํา
สํานักงานใหมได ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานอีกไมเกิน 10 วัน

25

กรณใีชสทิธเิบกิคาเชาบานทีอ่ยูในทองทีเ่ดมิ
มาเบกิในทองทีใ่หม (มาตรา 15)

หลัก : มีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูในทองที่เดิม  ไดรับคําสั่งใหไป
ปฏิบัติราชการในตางทองที่ แตครอบครัวมีความจําเปนตองพัก
อาศัยอยูในทองที่เดิม 

สิทธิ : สามารถนําหลักฐานการชําระคาเชาบานในทองที่เดิมมา
เบิกในทองที่ใหมได ถาเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานในทองที่ใหม
นั้น และเคยใชสิทธิในทองที่เดิมมาแลว

26
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การเบกิคาเชาบานชาํระคาเชาซือ้/ ผอนชาํระเงินกู 
(มาตรา 17)

ผูที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน ที่เชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานเพื่อเปนที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริง สามารถนํา
หลักฐานการเชาซื้อและการผอนชําระเงินกู มาเบิกคาเชาบานได 
ไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบาน

27

การเบกิคาเชาบานชาํระคาเชาซือ้/ ผอนชาํระเงินกู 
(มาตรา 17) ...ตอ...

ตองอยูในเงื่อนไขตอไปนี้

1. ตองเปนบานที่อยูในทองที่เดียวกับที่ตั้งสํานักงานใหมเทานั้น

2. เบิกไดเฉพาะบานหลังแรกในทองที่นั้น ยกเวนบานไดถูก
ทําลายเพราะภัยพิบัติ จนไมสามารถอยูอาศัยได

28



15

การเบกิคาเชาบานชาํระคาเชาซือ้/ ผอนชาํระเงินกู 
(มาตรา 17) ...ตอ...

3. หากเชาซื้อหรือผอนชําระรวมกับคนอื่นที่ไมใชสามีหรือภรรยา
ใหเบิกไดตามสัดสวนของกรรมสิทธิ์ของบานหลังนั้น

4. ตองเปนการผอนชําระกับสถาบันการเงิน และสัญญาเชาซื้อหรือ
สัญญาเงินกู ตองเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

29

การเบกิคาเชาบานชาํระคาเชาซือ้/ ผอนชาํระเงินกู 
(มาตรา 17) ...ตอ...

5. ตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระ
เงินกูสําหรับบานหลังใดหลังหนึ่งในทองที่นั้นมาแลว เวนแตเปนกรณี
ที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่นั้นอีก และเปนการเคย
ใชสิทธิมาแลว หรือขณะที่ยายมาในทองทีน่ัน้บานทีเ่คยใชสทิธไิดโอน
กรรมสิทธิ์ไปแลว
6. หากเงินกูสูงกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระมาเบิกไดโดยให
คํานวณตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง

30
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การนาํหลกัฐานฯ ในทองทีเ่ดมิมาเบกิในทองทีใ่หม 
(มาตรา 18)

1. ทองที่เดมิเคยใชสิทธเิบกิคาเชาบานตามมาตรา 17 มาแลว

2. มีสิทธิไดรบัคาเชาบานในทองที่ใหม

3. ใหนาํหลกัฐานการเชาซือ้หรอืผอนชาํระเงนิกูในทองที่เดมิ
มาเบิกคาเชาบานในทองทีใ่หมได

31

ระเบยีบวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารเกีย่วกับ
การเบกิจายเงนิคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2549

มผีลบังคบัใชตั้งแตวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2549

32
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การยื่นแบบขอรับคาเชาบาน

ผูมสีทิธติองยืน่คาํขอรบัคาเชาบานตามแบบทีก่าํหนด ดังนี้

แบบขอรบัคาเชาบาน (แบบ 6005)

แบบรายงานการตรวจสอบการขอรบัคาเชาบาน

แบบขอเบกิเงินคาเชาบาน (แบบ 6006)

33

ขั้นตอนการขอเบิกคาเชาบาน

34
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ขั้นตอนที่ 1

ผูมีสิทธิยื่นคําขอรับคาเชาบานตามแบบขอรับคาเชาบาน 
(แบบ 6005) ณ สํานักงานที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ 
(เวนแตระเบียบนี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น)

35

ขั้นตอนที่ 2

ใหยื่นแบบตอผูรับรองการมีสิทธิ พรอมดวยสัญญาเชาบาน 
สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาเงินกู เพื่อชําระราคาบาน และหลักฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน

สัญญาเงินกูจากสถาบันการเงิน
สัญญาซื้อขายบานพรอมที่ดิน
สัญญาซื้อขายบาน
สัญญาจางปลูกบาน

36
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กรณีสัญญาซื้อขาย/สัญญาจางต่ํากวาสัญญาเงินกู

หากวงเงินในสัญญาต่ํากวาสัญญาเงินกู ตองมหีลกัฐานจาก
สถาบันการเงินที่รับรองวา หากมกีารกูเงนิตามสญัญาซือ้ขาย หรอื
สัญญาจางดังกลาว จะตองผอนชําระเดือนละเทาใด

37

ผูรับรองการมีสิทธิ

ผูรับรองการมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานขาราชการในสังกัด ไดแก
1. ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา เปนผูรับรองสิทธิ
ขาราชการในสังกัดสํานัก กอง และหนวยงานที่เทียบเทากอง ท่ีตั้งอยูใน
สวนกลาง
2. ผูอํานวยการ สคร. เปนผูรับรองสิทธิขาราชการในสังกัด สคร.
3. ขาราชการตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไปหรือเทียบเทา เปนผูรับรองสิทธิของ
ตนเอง
38
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ขั้นตอนที่ 3

เมื่อมีการรับรองสิทธิแลว ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกคาเชา
บาน แตงตั้งขาราชการไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกคาเชาบาน คือ

ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันฯ
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ผูอํานวยการ สคร.

39

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง

กรณีเชาบาน ตรวจสอบวา
ไดเชาบาน และอาศัยอยูจริงหรือไม
ระยะเวลาเริ่มตนของการเชาบานและการเขาพักอาศัย
ความเหมาะสมของคาเชาบานเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพบาน

40
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หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ...ตอ...

กรณีเชาซื้อบานหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบาน ตรวจสอบวา
ตรวจสอบสัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาเงินกู วงเงินเชาซื้อ 

วงเงินกู
ตรวจสอบสัญญาซื้อขาย สัญญาจางปลูกบาน และเอกสาร

อื่นที่เกี่ยวของ เชน หนังสือรับรองจากสถาบันการเงินกรณีที่วงเงิน
กูสูงกวาสัญญาซื้อหรือจางดังกลาว

วันเริ่มตนการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน
41

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ...ตอ...

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว
ตองจัดทํารายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบานตามแบบที่
กําหนด เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติเบิกจาย
ตอไป

42
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ขั้นตอนที่ 4

เมื่อไดรับการอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลว ใหยื่น
ขอเบิกคา เช าบ านประจํ า เดือนตามแบบขอเบิกคา เช าบ าน   
(แบบ 6006) พรอมหลักฐานการชําระเงิน ณ สํานักงานที่
ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ

43

เอกสารประกอบการยื่นขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005)

คําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรกหรือคําสั่งใหกลับเขารับราชการ
คําสั่งใหปฏิบัติราชการในทองที่ที่ขอรับคาเชาบาน
สัญญาเชาบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีหรือบัตรประชาชนของ

เจาของบาน (กรณีเชาบาน)
สัญญาเชาซื้อ สัญญาเงินกู สัญญาซื้อขาย สัญญาจางปลูกบาน 

รวมทั้งหนังสือรับรองของสถาบนัการเงนิกรณสีญัญากูสูงกวาสญัญาซือ้ขาย
สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีหรือบัตรประชาชนของผูรับจางปลูกบาน

44
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับคาเชาบาน (แบบ 6006)

การเบิกคาเชาบานเดือนแรก เอกสารประกอบดวย
1. แบบขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ 6005) ที่ไดรับอนุมัติแลว
2. แบบขอเบิกคาเชาบาน (แบบ 6006) พรอมหลกัฐานการชาํระเงนิ

คาเชาบาน เชาซื้อ หรือผอนชําระเงินกู แลวแตกรณี

การเบิกคาเชาบานในเดือนตอไปใหยื่นแบบขอเบิกคาเชาบาน   
(แบบ 6006) พรอมหลักฐานการชําระเงินคาเชาบาน เชาซื้อหรือผอน
ชําระเงินกูแลวแตกรณีจนสิ้นสุดสัญญา
45

วิธีการคํานวณเงินขอรับคาเชาบาน

เดือนแรก
ใหนับตั้งแตวันที่มีสิทธิ (วันที่ เขาพักอาศัยอยูจริงแตไมกอนวัน

รายงานตัว) จนถึงวันสิ้นเดือน

เชน นาย ก. มีสิทธิเบิกคาเชาบานเดือนละ 3,000 บาท มีสิทธิเบิก
ตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2552 ดังนั้น นาย ก. จะไดรับเงินคาเชาบาน
สําหรับเดือนเมษายน 2552 จํานวน 11 วัน เปนเงิน 1,100 บาท   
(11 x 3,000 บาท/ 30 วัน)
46
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การตั้งเบิกคาเชาบาน

คาเชาบานถือเปนรายจายที่เกิดขึ้นเมื่อสวนราชการไดรับ
แบบ 6006 และใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณที่ไดรับแบบดังกลาว

47

การยื่นแบบ 6005 ฉบับใหม

ขาราชการตองยื่นแบบ 6005 ฉบับใหม ในกรณีดังตอไปนี้
โอนยายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือสํานักเบิกเงินเดือน
ไดรับคําสั่งไปปฏิบัติราชการประจําในทองที่โดยไมเปลี่ยน

สํานักเบิกเงินเดือน
เปลี่ยนแปลงสัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญา

เงินกู
48
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การยื่นแบบ 6005 ฉบับใหม

ขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพราะ ไดรับ
เงินเดือนหรือเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ไมตองยื่นแบบ 6005 ใหม 
เพียงแตแนบหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
คําสั่งเลื่อนระดับ เปนตน ประกอบการเบิกจายเทานั้น

49

สัญญาเชา/ เชาซื้อ/ ผอนชําระ
ที่มชีื่อคูสมรสเพยีงผูเดยีว

คูสมรสของผูมีสิทธิ ไดเชาบาน/ เชาซื้อ หรือกูเงินเพื่อชําระราคา
บานในระหวางการสมรส โดยปรากฏชื่อคูสมรสในสัญญาเชา
บาน/ เชาซื้อ/ สัญญากู แตเพียงฝายเดียว ก็ใหผูมีสิทธิ
สามารถนําหลักฐานดังกลาวมาเบิกคาเชาบานได นับแตวันที่มี
สิทธิ 

50
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การเบิกคาเชาบานตามคําพิพากษา

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหขาราชการผูใดเปนผูมีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานใหผูนั้นนําหลักฐานการชําระเงินและสําเนาคํา
พิพากษาของศาลมาประกอบการยื่นแบบ 6005 และแบบ 6006 
โดยที่ไมตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง

51

การขยายวงเงินกู และขยายระยะเวลาการผอนชําระ

ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกู และขยายระยะเวลาการผอนชําระ
ออกไป ใหขาราชการผูมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคา
เชาบานไดตามจํานวนเงินกูและระยะเวลาทีเ่หลอือยูของสญัญาฉบบั
แรกเทานั้น
แตไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญา เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยสูงขึ้น ทั้งนี้ตองไมใชเกิดจากเหตุของผูกูเอง

52
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ประเดน็ปญหา
และการตอบขอหารอื

53

ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน และใชสิทธิเบิกคาเชาบาน
อยู ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอตางประเทศ/ตางจังหวัด ใน
ระหวางทีล่า กส็ามารถเบกิคาเชาบานได ถงึแมจะไมไดพกัอาศยัอยู
ในบานหลังนั้น เพราะยังไดรับเงินเดือนจากทางราชการอยู

ขาราชการผูมีสทิธิไดรับคาเชาบานลาศกึษาตอ

54
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ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอในตางทองที่ และได
เชาบานเปนที่พักอาศัย เนื่องจากการเดินทางไมสะดวก ไม
สามารถนําหลักฐานการชําระเงินคาเชาบานมาเบิกจากทางราชการ
ได เพราะการอนุญาตใหลาศึกษาตอ ไมใชการไปปฏิบัติราชการ
ประจํา

ขาราชการผูมีสทิธิไดรับคาเชาบานลาศกึษาตอ ...ตอ...

55

ทองที่ตั้งสํานักงานชั่วคราว ที่ขาราชการไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ถือวาเปนทองที่ที่ขาราชการรับราชการประจําดวย 
สามารถใชสิทธิเบิกคาเชาบานในทองที่นั้นได
ทองที่ใดที่ทางราชการมีคําสั่งใหขาราชการไปชวยราชการเปนการ
ประจํา ทองที่นั้นยอมมีสิทธิเบิกคาเชาบานได
ทั้งนี้ ขาราชการผูนั้นตองเปนผูมีสิทธิเบิกในทองที่นั้น คือไมเขา
ขอยกเวนตามมาตรา 7 (1) – (3)

ทองทีใ่ดเปนทองทีท่ีม่สีทิธิเบิกคาเชาบาน

56
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ในกรณีการเบิกคาเชาบานของขาราชการผูมีสิทธิไมจําเปนตองมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานของเจาของบานเชา เพราะ การตรวจสอบวา
ข า ราชการผู นั้ น ได เ ข า อ ยู อ าศัยจริ งหรื อ ไม ตั้ ง แต เมื่ อ ใด 
คณะกรรมการสามารถตรวจสอบจากพยานหลักฐานอื่นๆ ได 
เนื่องจากทะเบียนบานเปนเพียงการควบคุมจํานวนและการยายที่
อยูของประชากรเทานั้น ซึ่งอาจใชเปนหลักฐานประกอบหรือไมก็ได

การมีชือ่อยูในทะเบยีนบานของเจาของบานเชา

57

การเชาบานที่กรรมสิทธิ์ของบิดา มารดา
ของตนเองหรอืคูสมรส หากเปนการใชสทิธิ
โดยสุจริตและผูมีอํานาจอนุมัติพจิารณาแลว 
เห็นวาไดเชาบานและอยูอาศัยจริงในบาน
หลังนั้นก็สามารถเบิกคาเชาบานได

การเชาบานบิดามารดาเพือ่เปนทีพ่กัอาศยั

58
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การใชสิทธิเบิกคาเชาบานของบิดา มารดาของตนเองหรือคูสมรส 
ตอมาบิดามารดาเสียชีวิตและไมไดทําพินัยกรรมไว ผูใชสิทธิหรือ
คูสมรสเปนทายาทโดยธรรม ไดรับมรดกเปนกรรมสิทธิ์ในบาน
หลังนั้นดวย และสามารถใชเปนที่พักอาศัยไดก็ทําใหผูใชสิทธิเบิก
หมดสิทธิเบิกคาเชาบานในทองที่นั้น เพราะเขาขอยกเวนในกรณทีี่
มีเคหสถานของตนเองหรือคูสมรสในทองที่นั้น

การเชาบานบิดามารดาเพือ่เปนทีพ่กัอาศยั ...ตอ...

59

ขาราชการใชสิทธิเบิกคาเชาบานอยู ในขณะเดียวกันก็กูเงิน
เพื่อสรางบานในทองที่เดียวกับสํานักงาน แตยังไมเสร็จ ก็ใหใช
สิทธิเบิกคาเชาบานตอไป จนกวาจะเขาอยูอาศยัในบานหลงัใหมได
จึงเปลี่ยนมาเปนใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระราคาบานมาเบิก
คาเชาบานจากทางราชการได โดยยื่นแบบ 6005 และ แบบ 
6006 ใหม

กรณเีปลีย่นใชสทิธเิบิกคาเชาบานเปนคาเชาซือ้

60
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บิดาโอนกรรมสิทธิ์ในบาน โดยการยกใหพรอมภาระผูกพันที่
ตองผอนชําระราคาบานกับธนาคารเพื่อชําระราคาบาน ขาราชการ
ผูนั้นสามารถนําหลักฐานการชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานจากทาง
ราชการไดหากเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานในทองที่นั้น

กรณกีารมเีคหสถานของตนเองหรอืคูสมรส

61

ขาราชการที่ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน เพราะ มีบานของตนเอง
หรือของคูสมรสอยูในทองที่นั้น ตอมาบานถูกเวนคนื ไมวาจะไดรบั
คาตอบแทนการรื้อถอนหรือไมก็ตาม หากตองเชาบานหรือซื้อบาน
โดยผอนชําระกับสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด ก็
สามารถเบิกคาเชาบาน หรือคาผอนชําระเงินกูไดเต็มวงเงินและ
ระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาสําหรับบานหลังใหม

กรณกีารมเีคหสถานของตนเองหรอืคูสมรส ...ตอ..

62
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ขาราชการที่ใชสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการ หาก
ตองการแบงหองวางใหผูอืน่เชาตอกส็ามารถทาํได และไมกระทบตอ
จํานวนคาเชาบานที่ไดรับตามสิทธิ

ในขณะเดียวกัน หากผูเชาเปนขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานในทองที่นั้น ก็สามารถนําหลักฐานการชําระคาเชาบานมาเบิก
จากทางราชการได

ผูใชสทิธิเบิกคาเชาบานแบงหองวางใหเชา

63

สามีไดรับมรดกเปนที่ดินวางเปลา กูเงินเพื่อปลูกสรางบานเพื่อ
เปนที่อยูอาศัย หากภริยาซึ่งเปนขาราชการมีสิทธิเบิกคาเชาบานก็
สามารถนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาคาปลูกสราง
บานหลังนั้นมาเบิกคาผอนชําระเงินกูฯ จากทางราชการได 

สรางบานในทีด่ินของคูสมรส

63
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ขาราชการมีบานของตนเองที่มีหนี้คางชําระในทองที่ที่ปฏิบัติ
ราชการ แตไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน เพราะทางราชการจัดบานพัก
ใหแตสละสิทธิการเขาอยูในบานพักนั้น หากภรรยาซึ่ งเปน
ขาราชการยายมาในทองที่เดียวกับสามี และเปนผูมีสิทธิเบิกก็
สามารถ เบกิคาผอนชาํระเงนิกูฯจากทางราชการได เพราะสามสีละ
สิทธิการเขาอยูบานพักกอนที่ตนเองยายมา

การสละสทิธไิมเขาอยูในบานพกัทางราชการ

63

การขออนุญาตยายออกจากบานพกัของทางราชการ โดยอางวา
บานมีขนาดคับแคบ ไมอาจพักอาศัยได ถือวาเปนขอจํากัดที่เกิด
จากเหตุจําเปนสวนตัว ไมใชเกิดจากทางราชการ ดังนั้นถึงแมวาจะ
มีการเชาบานอาศัยอยูจริง ก็ไมสามารถเบิกคาเชาบานได

การยายออกจากบานพักของทางราชการ

63
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คําถาม ปจจุบันรับราชการอยู จ.ตราด และใชสิทธิเบิกคา
ผอนชําระเงินกูราคาบานอยู ตอมายายไปอยู อ.เมือง จ.
จันทบุรี ก็นําหลักฐานชําระเงินกูราคาบานมาเบิกท่ีสํานักงาน
ใหมเรื่อยมา หากตองการซื้อบานใหมโดยผอนกับธนาคารใน
ทองที่เดียวกับสํานักงาน ถามวา เบิกคาเชาบานหลังใหมได
หรือไม

คําตอบ  เบิกได เพราะเปนการเบิกสําหรับบานหลังแรกใน
ทองที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยเบิกไดเทากับระยะเวลาและวงเงิน
กูตามสัญญาเงินกูนั้น ไมตองคํานึงถึงวาเบิกบานหลังเดิมใน
ทองที่  จ.ตราด มาแลวกี่งวด หรือมีวงเงินเทาไหร

64

คําถาม ปจจุบันใชสิทธิเบิกคาเชาบานอยู และขณะเดียวกันได
ซื้อท่ีดินผอนชําระกับธนาคาร ถาจะกูเงินเพื่อปลูกสรางบานใน
ท่ีดินท่ีกําลังผอนอยู อยากทราบวาสามารถเปลี่ยนเปนใชสิทธิ
เบิกคาเชาซื้อไดหรือไม

คําตอบ ในกรณีนี้สามารถเปลี่ยนเปนใชสิทธิเบิกคาเชาซื้อได 
ถาไดปลูกสรางในทองที่ท่ีปฏิบัติราชการอยู แตจะเบิกไดเฉพาะ
คาปลูกสรางบานเทานั้น
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ข อ บข อ คุ ณ ส วั คะส ดี
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