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คาเชาบานคืออะไรคาเชาบานคืออะไร

 คาใชจายที่ทางราชการจําเปนตองจาย คาใชจายที่ทางราชการจําเปนตองจาย
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กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ

 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ 
 ระเบียบกระทรวงการคลงัและ
หนังสอืเวียนที่เกี่ยวของ

 มติคณะรัฐมนตรี
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ขาราชการ (มาตรา 4)ขาราชการ (มาตรา 4)

หมายถึงหมายถึง

1. ขาราชการพลเรือน

2. ฝายตุลาการ

3. ฝายอัยการ

4. พลเรือนใน

มหาวิทยาลัย

1. ขาราชการพลเรือน

2. ฝายตุลาการ

3. ฝายอัยการ

4. พลเรือนใน

มหาวิทยาลัย

5. ฝายรัฐสภา

6. ตํารวจ

7. ทหาร

8. ครู

5. ฝายรัฐสภา

6. ตํารวจ

7. ทหาร

8. ครู

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
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ทองที่ (มาตรา 4)ทองที่ (มาตรา 4)

หมายความวาหมายความวา

1. กรุงเทพมหานคร

2. อําเภอหรือกิ่งอําเภอ

3. ทองที่ที่กระทรวงการคลัง

กําหนด

1. กรุงเทพมหานคร

2. อําเภอหรือกิ่งอําเภอ

3. ทองที่ที่กระทรวงการคลัง

กําหนด
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ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน

1. ขาราชการผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจํา
สํานกังานในตางทองที่ (มาตรา7)

2. ขาราชการผูที่ตองไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงาน    
ในตางทองที่ เนื่องจากสํานักงานที่ปฏิบัติราชการ
ประจําอยูเดิมไดยายสถานที่ทําการไปตั้งในทองทีใ่หม    
(มาตรา 8)
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ขอยกเวน ที่ทําใหขาราชการที่ไดรับ 

คําสัง่ใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 

ในตางทองที่ไมมีสิทธิไดรับคาเชาบาน

มาตรา 7 (1)
1. ทางราชการไดจัดที่พักอาศยัใหอยูแลว

 บานพักสําหรับผูดํารงตําแหนง

 บานพักทั่วไป
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2. มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส

ในทองที่ ที่ ไปประจําสํ านักงานใหม  โดยไม มีหนี้     

คางชําระกับสถาบันการเงิน

ขอยกเวน  (ตอ)

มาตรา 7 (2)
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3. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่

เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม

ขอยกเวน  (ตอ)

มาตรา 7 (3)

ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หมายความวา ทองที่ที่ไดรบัการ

บรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ หรือมีคําสั่งใหปฏิบัติราชการและได

มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้เปน

ครั้งแรก (มาตรา 4)

ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม หมายความวา ทองที่กลับเขารับ

ราชการเปนขาราชการตามพระราชกฤษฎกีานี้ (มาตรา 4)
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4. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตาง

ทองที่ตามคํารองขอของตนเอง

ขอยกเวน  (ตอ)

มาตรา 7 (4)

สิทธิที่จะเบิกคาเชาบานขาราชการของขาราชการ ซึ่ง

ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมตามคํารอง

ขอของตนเองตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ 

พ.ศ. 2527 ซึ่งมีอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีนี้ใชบังคับ ให

ยังคงมีอยูตอไป จนกวาจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา

คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2527 (มาตรา 20)
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ใหขาราชการมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน   

ขาราชการตั้งแตวันที่ขาราชการผูนั้นไดเชาอยูจริง 

แตไมกอนวันที่รายงานตัว เพื่อเขารับหนาที่ ...

(มาตรา 14)
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การนําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือ

คาผอนชําระเงินกู

มาเบิกคาเชาบาน (มาตรา 17)

1. เปนขาราชการที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน

2. ไดเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน           

ในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม

3. เพื่อใชเปนที่อยูอาศยัและไดอาศยัอยูจริงในบานนั้น
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5. หากเชาซื้อหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคล

อื่นซึ่งไมใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่น

ในบานนั้น จะเบิกจายคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกู

ไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์สําหรับบานหลังดังกลาว

4. ตนเองหรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซื้อ

หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองที่นั้น    

จะเบิกจายได เฉพาะบานหลังแรกเทานั้น  เวนแต      

บานหลังที่เคยใชสิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจาก

ภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได
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7. จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอน

ชําระเงินกูสําหรับบานหลังหนึ่งหลังใดในทองที่นั้นมาแลว เวนแต 

เปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่ที่เคยใช

สิทธินั้นอีก และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อ

หรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ไดเคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะยาย

มารับราชการในทองที่นั้น บานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์   

ไปแลว

6. จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อ

ชําระราคาบานกับสถาบันการเงิน และสัญญาเชาซื้อหรือสัญญา

เงินกูจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด
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8. หากเงินกูเพื่อชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนํา   

คาผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานขาราชการได โดยให

คํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด
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การนําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกู

เพื่อชําระราคาบานในทองที่เดิมมาเบิกตอในทองที่ใหม

(มาตรา 18)

1. ทองที่เดิมเคยใชสิทธิเบิกตามมาตรา 17

2. ทองที่ใหมซึ่งยายมามีสิทธิไดรับคาเชาบาน

3. ใหมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือ 

คาผอนชําระเงินกู เพื่อชําระราคาบานมาเบิก           

ในทองที่ใหมได
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42

ฝายตรวจสอบ

กองคลัง  กรมสงเสริมการเกษตร

โทร 0 2940-6047,8

โทร. 0-2271-2354
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พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547

ไดมี ผลใชบั งคับแล ว  (มีผลใชบั งคับ เมื่ อวันที่      

28 ธันวาคม  2547) โดยไดมีการแกไขในประเด็น

ตางๆ โดยมีหลักการสรุปได ดังนี้
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• แกไขใหขาราชการที่เชาซื้อบานหรือกูเงินเพื่อซื้อบาน
ในทองที่หนึ่ งไวกอนที่ตนจะยายไปรับราชการ       
ในทองที่นั้น  และตอมาไดรับคําสั่งใหยายไปรับ       
ราชการในทองที่ที่บานตั้งอยู  หากวายังคงมีหนี้       
คางชําระราคาบานอยู และตนมีสิทธิไดรับคาเชาบาน 
ก็จะมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอน
ชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานดังกลาวมาเบิกจากทาง
ราชการได 

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
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รับราชการ

อําเภอ ก. อําเภอ ข.

กูเงินเพื่อซื้อบาน

ไดรับคําสั่งยาย
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• แกไขในกรณีที่ ข าราชการและคูสมรสรับราชการ       

อยูในทองที่ เดียวกัน และตางมีสิทธิไดรับคาเชาบาน       

ใหมีสิทธิ เลือกไดวาจะใหฝายใดเปนผู เบิก  (ซึ่งตาม       

หลักเกณฑเดิมบังคับใหผูที่มีสิทธิสูงกวาเปนผูเบิก หรือ

กรณีที่สิทธิเทากันฝายชายเทานั้นที่มีสิทธิเบิกได) ทั้งนี้ 

เพื่อเปน การสนับสนุนหลักความเทาเทียมกันทางเพศ       

ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
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หลักการเดิม

สามี

ภริยา

สามีเปนผูเบิกสามีมีสิทธิสูงกวา
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หลักการเดิม

สามี

ภริยา

ภริยาเปนผูเบิกภริยาสิทธิสูงกวา
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หลักการเดิม

สามี

ภริยา

สามีเปนผูเบิกสามีและภริยามีสิทธิเทากัน
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หลักการใหมตามพระราชกฤษฎีกา

คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547

สามี

ภริยา

พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ฯ

กําหนดใหมีสิทธิ เลือก 
ไ ด ว า จ ะ ใ ห ฝ า ย ใ ด      
เปนผูเบิก 
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• แกไขใหขาราชการที่บานไดถูกทําลายหรือ      
เสียหายจนไมสามารถพักอาศัยอยู ได อัน
เนื่องมาจากภัยพิบัติ เชน ไฟไหม น้ําทวม วาต
ภัย เปนตน มีสิทธิเชาบานหรือเชาซื้อบานหรือ      
กู เงินเพื่อซื้อบานหลังใหมและนํามาเบิก      
จากทางราชการได 

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
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• แกไขปรับปรุงบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการให
สอดคลองกับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจํา
ขาราชการตุลาการและขาราชการอัยการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ   ฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และบัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการทาย
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ขาราชการอัยการ พ.ศ. 2544

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
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หมายความวา ทองที่ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติ   

ราชการ  หรือมี คําสั่ ง ใหปฏิบัติราชการและไดมีการ   

รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้   

เปนครั้งแรก (มาตรา 4)

ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก

(มาตรา 4)

ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก

(มาตรา 4)



30

1. ขาราชการผูที่ไดรับคําสัง่ใหเดินทางไปประจํา

สํานักงานในตางทองที่ (มาตรา7)

คําถาม 1 นาย ก. สอบเปนขาราชการพลเรือนไดที่

กรุงเทพ ตอมาทางราชการมีคําสั่งใหนาย ก. ยายไปรับ

ราชการที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จะมีสิทธิไดรับ

คาเชาบานไดหรือไม ?

กรุงเทพฯ
อ. เมือง

จ. นครปฐม

19
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คําถาม 2 นายสมชาย สอบเปนขาราชการทหาร    

ไดที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ตอมาทางราชการ

ไดมีคําสั่งใหนายสมชายยายไปรับราชการที่    

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ จะมีสิทธิไดรับคาเชาบาน

ไดหรือไม ?

ดอนเมือง

กรุงเทพฯ

บางซื่อ 

กรุงเทพฯ

20
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คําถาม  3 นายอมร  รับราชการอยู ที่กรมสรรพากร 

กรุงเทพฯ ตอมาทางราชการไดสั่งใหไปชวยราชการ

ชั่วคราวที่สรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในทองที่

อํ า เภอ เมือง  จั งหวัดฉะ เชิ ง เทรา  จะมีสิท ธิ เบิก    

คาเชาบานไดหรือไม ?

กรุงเทพฯ
อ.เมือง

จ. ฉะเชิงเทรา

21
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คํ าถาม  4 ส .ต .ต . สมพงษ  รับราชการอยู ที่ สถานี

ตํารวจภูธร อําเภอเมืองเชียงใหม ในทองที่อ. เมือง    

จ . เชียงใหม  ตอมาทางราชการมีคําสั่งให  ส .ต .ต . 

สมพงษ ไปชวยราชการประจําที่สถานีตํารวจภูธร อ.

เมือง  จ . เชียงราย  ในทองที่  อ . เมือง  จ . เชียงราย    

จะมีสิทธิไดรับคาเชาบานหรือไม ?

อ. เมือง

จ. เชียงใหม

อ. เมือง

จ. เชียงราย
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คําถาม  5 เดิมนายดี  รับราชการเปนพนักงาน    

เทศบาลอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตอมาสอบเปน    

ขาราชการพลเรือนในตําแหนงนิติกร 3 ไดที่    

กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร นายดีจะมีสิทธิ

ไดรับคาเชาบานหรือไม ?

อ. เมือง

จ. ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ
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ตัวอยาง   เดิมนาย ก. รับราชการอยูที่กรุงเทพฯ 

ตอมาทางราชการมีคําสั่งใหนาย ก. ยายไปรับ     

ราชการที่อําเภอเมือง สมุทรปราการ ซึ่งมีบานพัก

ของทางราชการจัดใหนาย ก. นาย ก. จึงไมมีสิทธิ

ไดรับคาเชาบาน



36

คําถาม  นายดํา รับราชการอยูทีกรุงเทพฯ ตอมาไดรับ   
คําสั่งใหยายไปรับราชการที่อําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งมี
บานที่มารดายกใหกอนแลว นายดํา จะมีสิทธิไดรับ   
คาเชาบานหรือไม ?

กรุงเทพฯ
อ. เชียงใหม
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คําถาม  ขณะที่นายแดง รับราชการอยู ที่กรุงเทพฯ   
ไดเชาซื้อบานไวที่อําเภอเมืองเชียงราย ตอมาไดยาย   
ไปรับราชการที่ อําเภอเมืองเชียงราย ซึ่งนายแดง   
ยังคงตองชําระคาเชาซื้อบานหลังดังกลาว นายแดง   
จะมีสิทธิไดรับคาเชาบานหรือไม ?

กรุงเทพฯ อ. เชียงราย

แดง
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ขาราชการและคูสมรสรับราชการ     

ในทองที่ เดียวกันและตางมีสิทธิไดรับ     

ค า เช าบ านข าราชการ  ให เบิ กจ ายได     

เฉพาะคนใดคนหนึ่ง (มาตรา 10)
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ขาราชการผูใดรับราชการหรือไดรับคําสั่งใหไปรับ

ราชการในทองที่ ใด  และไมมีสิทธิไดรับคาเชาบาน    

ขาราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์

ของตนเอง หรือคูสมรสตามมาตรา 7 (2) แมวา

กรรมสิทธิ์ในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด ก็ไมทําให

เกิดสิทธิที่จะไดรับคาเชาบานขาราชการในระหวาง    

รับราชการในทองที่นั้น เวนแต เคหสถานนั้นถูกทําลาย 

หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยได 

(มาตรา 9)
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ภัยพิบัติ  หมายความว า  ภัยธรรมชาติ    

หรือความเสียหายอยางใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู    

ซึ่งไดรับความเสียหายนั้น  ไมมีสวนที่จะตอง    

รวมรับผิดดวย (มาตรา 4)
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2. ขาราชการที่ตองไปปฏิบัติราชการประจํา

สํานกังานในตางทองที่ เนือ่งจากสํานักงานที่ปฏิบัติ

ราชการประจําอยูเดมิไดยายสถานที่ทําการไปตั้งใน

ทองที่ใหม มสีิทธิไดรบัคาเชาบาน เวนแต          

เปนทองที่ใกลเคียงกับทองที่ที่ตั้งสํานักงานเดมิ 

ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลงักาํหนด  

(มาตรา 8)
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ทองที ่ก

ตัวอยาง

ทองที ่ขทองที ่ก

ทองที ่ก ทองที ่ข
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