
คาเชาบาน
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คาเชาบานคอือะไร
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คาใชจายทีท่างราชการจายใหแกขาราชการที่ไดรบัความ

เดือนรอนในเรื่องที่อยูเพราะทางราชการเปนเหต ุเนื่องจาก
ไดรับคาํสั่งใหเดินทางไปประจําตางทองที่ โดยใหมีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานเทาทีจ่ายจริงตามสมควรแกสภาพบาน แต
ไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวในบัญชีอตัราคาเชาบาน เวน
แตขาราชการผูนั้นเขาขอยกเวนที่ทําใหไมเกิดสิทธิไดรบัคา

เชาบาน

คาเชาบานไมใชเงินสวัสดิการที่จัดใหกับขาราชการเพราะ

สวสัดกิารจะมีลักษณะที่ทุกคนจะตองไดเหมือนกัน



กฎหมายที่ใชบงัคับในปจบุัน 
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พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
หนังสือเวียน ดวนทีสุด ที่ กค 0409.5/ ว 32 ลว 19 มกราคม 2548

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หนังสือเวียน  ที่ กค 0409.5/ ว 450 ลว 27 ธันวาคม 2550

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2549
หนังสือเวียน ดวนทีสุด  ที่ กค 0409.5/ ว 162 ลว 10 พฤศจิกายน 2550

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พัก

ของทางราชการ 
หนังสือเวียน  ที่ กค 0409.5/ ว 2 ลว 29 มกราคม 2550



บุคคลผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามกฎหมายนี้
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1.ขาราชการพลเรือน

2.ขาราชการฝายตลุาการ

3.ขาราชการอัยการ

4.ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั

5.ขาราชการฝายรัฐสภา

6.ขาราชการตํารวจ

7.ขาราชการทหาร

8.ขาราชการครู



คาํนิยามตามกฏหมายทีส่ําคัญ
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“เงินเดือน” หมายความวา 
เงินเดือนสุทธิที่ขาราชการไดรับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลดเนื่องจา
การปรับชั้นเงินเดือนออกแลว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
สําหรับคาวิชา (พ.ค.ว.) หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ (พ.ล.ฐ.) หรือ
สําหรับประจําตาํแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติหรือสําหรับ

การสูรบ (พ.ส.ร.)



 คาํนยิามวา “ทองที่” คือ

1.กรุงเทพมหานคร

2. กรณีเปนตางจังหวัดคือ อําเภอ กิ่งอําเภอ

3.ทองที่ที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเปนทองที่เดียวกนั

ตามมาตรา ๕ ยังไมมีเคยกําหนด
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 การพิจารณาวาเปนการยายตางทองที่หรือไม



การเกิดสิทธิไดรับคาเชาบาน มี 2 กรณี
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1.ขาราชการไดรับคําสัง่ใหเดินทางเฉพาะบุคคล 
ตามมาตรา 7

2. ขาราชการไดรับคําสัง่ใหเดินทางทัง้สํานักงาน 
ตามมาตรา 8



การเกิดสิทธิไดรับคาเชบาน กรณีที่ 1
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(1) ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว
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มาตรา 7 ขาราชการผูใดไดรับคําสั่งใหเดินทาง ไปประจํา สาํนักงาน ใน
ตางทองที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควร
แกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตรา
คาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้น

มาตรา 3แหงพรฎ ฉบับที่ 2 2550แกไขมาตรา 7 
ที่

(2) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไป
ประจําสาํนักงานใหมโดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน

(3) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสาํนกังานใหมในตางทองที่ตาม
คํารองขอของตนเอง

ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกขาราชการผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ที่เปนทองที่ที่เริม่รับราชการ
ครั้งแรกหรอืทองที่ทีก่ลบัเขารบัราชการใหมดวย



จังหวัดนครราชสีมา

กรุงเทพ

บางแคสาธร

บางเขน ดอนเมอืง

มีนบุรี

อ.เมือง

อ.วังน้ําเขยีว

อ.สีคิ้ว

ไมกําหนดระยะเวลา หรือ 1 ป

9 เดอืน

10



สิทธขิองขาราชการผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจํา

สํานักงานในทองทีท่ี่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่

กลับเขารับราชการใหม ใหเริ่มมีสิทธกิารไดรับคาเชาบาน
ขาราชการเมื่อไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงาน

ในตางทองที่ตั้งแตวนัที่พระราชกฤษฎีกานี้มผีลใชบังคับ

มาตรา 7 แหงพรฎ ฉบบัที่ 2 2550

มผีลใชบังคับวนัที่วันที ่11 ธันวาคม 2550
ยายกลบัมาในทองที่บรรจุครั้ง

แรกกอนวนัที่ 11 ธค 50 ไม
เกิดสิทธิ

ยายกลบัมาในทองที่บรรจุครั้ง

แรกหลงัวันที่ 11 ธค 50 เกิด
สิทธิ

11 ธค 50
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การพจิาณาคาํรองขอยายของตนเอง มาตรา 7 (3)
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1. การรองขอยายไปในทองที่ใด จังหวัดใด สํานักงานใดแลวสวนราชการมีคําสั่งใหยายตามคํารองที่
ประสงค ยอมใหไมเกิดสิทธิคาเชาบาน เวนแตเปนการยายไปไมตรงกับที่ไดแจงความประสงคไว

2. การรองขอยายที่ตองหามตามมาตรา 7 (3) พิจารณาตามขอเท็จจริง ซึ่งการที่คําสั่งยายไมไดระบุ
วาเปนการยายตามคํารอง แตขอเทจจริงมีการรองขอยายที่เกิดจากตัวขาราชการ ยอมไมเกิดสิทธิคา
เชาบาน

3. การโอนไปรับราชการอีกสวนราชการหนึ่งไมถือเปนการยายตามคํารองขอของตนเองทุกกรณี เวนแต
การโอนนั้นตนเองไดสละสิทธิเบิกคาเชาบานตามหนังสือเวียน ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 109 ลว 20 ธ.ค.
2542

4. การสอบเลื่อนระดับ แลวใหแจงความประสงคเลือกทองที่ไมถือเปนการรอง
ของยาย

5. รองขอยายในทองที่เดิมสิทธิไมเปลี่ยน



ประเด็นสําคัญ มาตรา 7
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A. ขาราชการขอลาออกไปประกอบธุรกิจของตนเองแลวกลับเขารับ

ราชการใหมหนวยงานเดิมหรือหนวยงานใหม สิทธิยังไมเกิด
B. ลักษณะของคาเชาบาน แยกจากคาไฟฟา น้ํา เฟอรนิเจอร
C. ทองที่ที่ตั้งสํานักงานชั่วคราวเปนทองที่ที่ขาราชาการรับราชการประจํา

ดวยสามารถเบิกคาเชาบานได

D. มีหรือใชสิทธิเบิกคาเชาบานในทองที่เดียวกับที่มีบานของบิดามารดา 
หากตอมาบิดาหรอืมารดาเสียชีวิต ไมไดทําพินัยกรรมในเรื่องบานไว 
บานจะตกทอดเปนมรดกแกทายาท ขาราชการหมดสิทธิเบิกคาเชา
บาน ดวนมาก ที่กค 0526.5/ ว 25 31 ม.ีค. 2543



หนังสือเวียน ดวนทีสุ่ด 0409.5/ ว 19 13 ม.ีค. 2549
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ขาราชการรองขอยายกอน 26 มิ.ย.41 ใหดูวา กอน 26 มิ.ย.41 ไมติดขอ
ตองหาม ก็ใหมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตอไปจนกวาจะหมดสิทธิ เชน ตอมาถูก
จัดบานพักหลัง 26 มิ.ย. 41 แลวภายหลังถูกจัดออกอีกก็มีสิทธิเบิกไดตอไป
แตกรณีขาราชการรายใดกอนวันที ่26 มิ.ย. 41 ติดขอตองหาม แมตอมา
หลัง 26 มิ.ย. 41 ไมไดจัดบานพักให ก็ยังคงไมมีสิทธิเบิกเพราะติดหลักการ
รองขอยายของตนเอง ประเด็นนี้มคีวามเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง
เสร็จที่ 139/2544
กรณีจัดบานพักใหแกคูสมรส ที่อยูคนละสวนราชการ ไมถือวาขาราชการถูก
จัด แมวันที2่6 มิ.ย. 41 จะอยูบานพักของคูสมรสดวย
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1) ใหขาราชการมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานขาราชการตั้งแตวันที่ขาราชการผูนัน้ไดเชา

อยูจริง แตไมกอนวันทีร่ายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่
2) ใหสิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือวันที่อยูในขายหมดสิทธิไดรับคาเชาบาน

ขาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

3)  ถาผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่นไมสามารถออกเดินทางไปไดในวันที่สง
มอบหนาที่ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตอไปอีกไมเกินสิบวันนับแตวันสงมอบ

หนาที่  เวนแตมีความจําเปนจะตองอยูตอไปอีก ใหเบิกคาเชาบานขาราชการตอไปได
เทาที่จําเปนโดยไดรับการอนุมัติจากผูออกคําสั่งแตงตั้ง

มาตรา14



ประเด็นสําคัญมาตรา 14
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ทําสัญญาเชากอนไปรายงานตวั ชวงกอนไปรายงานตัวเบิกไมได
รายงานตวักับหนวยงานแลว แตยังไมไดเชาบาน ก็ไมมีสิทธิมาเบิกเงินคาเชาบาน
จากทางราชการ

ไมไดอยูจริงเพราะพฤติกรรมพิเศษ สามารถเบิกตอไปได

วันที่ขาดจากอัตราเงนิเดือนหรือวันทีท่ี่อยูในขายหมดสิทธิไดรบัคาเชาบาน เชน
1.วันที่ไดรบัแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงใหม โดยขาดจากอัตราเงินเดือนเดมิ และไป
ตั้งเบิกเงินเดือน ณ สํานักงานเบิกเงนิเดือนแหงใหม

2.วันถัดจากวันที่ขาราชการถึงแกความตาย
3.วันพนจากราชการตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญ
4.วันที่ไดรบัอนญุาตใหออกจากราชการ
5.วันที่ผอนชําระบานหมดตามนยัมาตรา 17
6.วันที่ไปทํางานองคกรระหวางประเทศ แมบางกรณจีะสามารถใหนับระยะเวลา
ราชการเหมือนเต็มเวลาราชการไดก็ตาม ถือวาขาดจากอัตราเงินเดือนตั้งแตวันที่มี
คําสั่งใหออกจากราชการ



หลักเกณฑการเบิกคาเชาซือ้บานมาตรา 17
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1) ขาราชการตองมีสิทธิไดรับคาเชาบาน

2) ไดเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชื้อบาน

3) ตองเปนบานที่ตั้งอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม หรือ
ที่ทํางาน

4) ตองใชเปนที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจรงิ



เงื่อนไขการใชสิทธิเบิกคาเชาชื้อ
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(1) ตนเอง หรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระ
เงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองที่นั้น จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลัง
แรกเทานั้น เวนแตบานหลังที่เคยใชสิทธิถูกทําลายหรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได ม. 17 (1)

(2) หากเชาซื้อหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นซึ่งไมใช
คูสมรสและมีกรรมสทิธิร์วมกบับุคคลอื่นในบานนั้น จะเบิกจายคา
เชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิส์ําหรับ
บานหลังดังกลาวม. 17 (2)



เงื่อนไขการใชสิทธิเบิกคาเชาชื้อ ตอ
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(3) จะตองเปนการผอนชําระกับสถาบันการเงิน และสัญญาตอง
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

(4) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอน

ชําระเงินกูสําหรับบานหลังหนึ่งหลังใดในทองที่นั้นมาแลว เวนแตเปน
กรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่ที่เคยใชสิทธินั้นอีก 
และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกู

ตามทีไ่ดเคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะที่ยายมารบัราชการในทองที่นั้น
บานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว

(5) หากเงินกูเพื่อชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระ
เงินกูมาเบิกคาเชาบานขาราชการได โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด



เงื่อนไขการใชสิทธิเบิกคาเชาชื้อ ตอ

20

ใหนาํบทบญัญตัมิาตรา 9 ถึงมาตรา 14 มา
ใชบังคับกับการเชาซื้อหรือการผอนชําระเงนิกู

เพื่อชําระราคาบานโดยอนโุลม



ประเด็นสําคัญมาตรา 17

21

o ซื้อบานแลวยังไมไดเขาอยูจริง สามารถเบกิคาเชาบานมาตรา 7ได
ตอไป จนกวาจะใชสิทธิเบิกคาเชาซือ้มาตรา 17 หนงัสือ 0526.5/ว
25 31 มี.ค.43

o ใชสิทธิเบิกคาเชาซื้ออยู สามารถนาํบานออกใหเชาได ผูเชาสามารถ
นําหลกัฐานการเชามาเบกิคาเชาบานไดดวย

o ซื้อคอนโด 2 หองเจาะทะลุฝาเปนที่อยูอาศัยในลักษณะ 1 หลัง เบิก
ไดในวงเงินที่ซื้อ 2 หอง ทําสัญญาในคราวเดียวกันและสัญญาซื้อ
ขายฉบับเดียวกัน



ประเด็นสําคัญ

22

บานเปนสินสวนตัวของภรยิา นับเปนบานหลัง
แรก ขาราชการเบิกไมได เนื่องจากไมมีกรรมสิทธิ์
ในบานหลังนั้น

ซื้อบาน 2 หลังมาในคราวเดียวกัน เลือกหลังใด
หลังหนึ่ง แตถาเปนซื้อชวงเชาและบาย ถือวาคน
ละคราวเดียวกัน



ประเด็นสําคัญมาตรา 17 ตอ

23

เบิกยอนหลังสวนที่ขาดได 
หนังสือ ดวนที่สุด 0409.5/ ว 15 ลว 6 ก.พ.
2547 และ ว 49 พ.ศ.2534
คูสมรสมีสิทธิเบิกคาเชาบานทั้งคูในทองที่
เดียวกัน เบิกคาเชาซื้อไดคนเดียว ตอมาฝายหนึ่ง
ยายไปในทองที่อื่นและมีสิทธิ สามารถใชสิทธิเชา
ซื้อตอเนื่อง มาตรา 18และอีกฝายหนึ่งสามารถ
ใหสิทธิเชาซื้อในทองนั้นมาตรา 7ไดตอไป



ประเด็นสําคัญมาตรา 17 ตอ

24

กูเงินสรางบานหลายครั้ง ยังไมเสร็จในคราวเดียว ใหถือจํานวนเงิน
คาสรางจนถึงวันที่เขาอยูอาศัยบานหลังนั้นจริงเปนหลัก ไมวาจะกู
ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง แตการกูภายหลังจากสรางบานเสร็จแลวไม
ใชการกูเงินเพื่อชําระราคาบาน ดวนมาก 0502/ ว49 29 
มี.ค.2534

กรณีมีสัดสวนของกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น จะเปนกรณีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ต่ํากวาต่ํากวาสัญญากูเงิน ตองสถาบันการเงินคํานวณ เชน ราคา
บาน 1 ลาน กูเงิน 1 ลาน มีกรรมสิทธิ์ 2 คน คนละครึ่ง ตองให
ธนาคารคํานวณหากกูเงิน 5 แสนบาน จะตองผอนชําระเดือนละ
เทาไร (ระเบียบขอ 7)



ประเด็นสัดสวนกรรมสิทธิ์

25

กรณขีาราชการซื้อบานที่มีกรรมสิทธิ ์3 คน คือ สาม ีภริยา 
และบดิา หลังโฉนดทีด่ิน การแบงสัดสวนกรรมสิทธิ์ขาราชการ
ในการเบิกคาเชาซื้อ คดิเปน ⅔ และฝายบดิา⅓

กรณขีาราชการซื้อบานที่มีกรรมสิทธิ ์2 ฝาย คือ กรณทีี่สามี
หรือภริยาเพียงฝายเดยีวทําสญัญารวมกับบิดา การแบง
สดัสวนกรรมสิทธิ์คดิเปน ½



ประเด็น 

26

มาตรา 17 (5) ราคาบานต่ํากวาสัญญากูเงิน ตองใหสถาบัน
การเงินคํานวณ ตามระเบียบขอ 7

ตัวอยาง

o ซื้อบาน 9 แสน กูเงินจริง 7 แสน ระยะเวลา 20 ป ผอนเดือนละ 
5 พัน มีสิทธิ 3 บาน สรุปเบิกได 7 แสน ระยะเวลา 20 ป เดือน
ละ 3 พัน

o ซื้อบานราคาจริง 5 แสน ทําสัญญาซื้อขายตอที่ดิน 1 แสน สิทธิ 3 
พัน ตองใหธนาคารคํานวณ ซึ่งหากคํานวณไดเดือนละ 2,500 บาท 
ก็เบกิได 2,500 บาท 

o ซื้อต่ํากวากู ยึด วงเงินการซื้อขายเปนหลัก
o กูต่ํากวาซื้อ ยึก วงเงินกูเปนหลัก



ประเด็นสําคญั

27

จดทะเบียนหยาแลวยกบานใหคูสมรสหรือบุตรหมดสิทธิไดรับคา

เชาบาน 
คูสมรสของขาราชการทาํสัญญาซื้อขายบานในระหวางสมรส

เพียงฝายเดียว ขาราชการนาํหลักฐานมาเบิกคาเชาซื้อได โดย
แสดงหลักฐานการสมรส ตามระเบียบ ขอ 21



หลักเกณฑการใชสิทธิเชาชื้อตอเนื่องมาตรา 18

28

1)ในทองทีเ่ดิมขาราชการตองเคยไดใชสิทธินํา
หลักฐานการชําระคาเชาซื้อฯ มาเบิกคาเชาบาน
ตามมาตรา 17

2)ยายไปในทองที่ใหมตนเองมสีิทธิไดรับคาเชา
บาน

3)มีสิทธินําหลักฐานในทองทีเ่ดิมมาเบิกคาเชาบาน
ในทองที่ใหมได



ประเด็นสําคัญมาตรา 18

29

หากเปนกรณีมีสิทธิไดรับคาเชาบานและไดซื้อแตยัง

ไมนํามาเบิก ตอมาเมื่อไดยายไปตางทองที่ สามารถ
นําสิทธิในที่เดิมมาเบิกในที่ใหมไดตามระเบียบขอ

18และขอ 19 แตจะใชสิทธิเชาซื้อตอเนื่องตาม
มาตรา 18



การเกดิสิทธิไดรับคาเชาบานกรณีสาํนักงานยาย

30

มาตรา 8 ขาราชการผูใดตองไปปฏิบัติราชการประจําสํานักงานในตางทองที่
เนื่องจากสํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยูเดิมไดยายสถานที่ทําการไปตั้งในทองที่

ใหมมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เชนเดียวกับขาราชการ

ซึ่งไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองทีต่ามมาตรา 7 เวนแต
ทองที่ใหมที่สํานักงานไดยายไปนั้นอยูใกลเคียงกับทองที่ที่ตั้งสํานักงานเดิมตาม

หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด

อธิบาย หากสวนราชการใดยายสํานักงานไปตั้งในทองที่ใหมขาราชการทั้งสํานักงาน
จะเกิดสิทธิไดรบัคาเชาบานถาติดขอตองหามที่ทําใหไมเกดิสิทธิ เวนแตทองที่ที่
สํานักงานยายไปเปนทองที่ใกลเคียงตามหลักเกณฑขางตน อยางไรก็ตามแมวากรณี
ดังกลาวขาราชการของสํานักงานที่ยายไปจะไมเกดิสิทธิไดรบัคาเชาบาน แตไมตัด
สิทธิขาราชการผูที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูในทองที่เดิมอยูกอนแลวเวนแตจะเขาขอ

ตองหามตามมาตรา 7 ในทองที่ใหม



ทองที่ใกลเคยีงของกรุงเทพฯ

๓. จังหวัดสมุทรปราการ

๓.๑ อําเภอเมืองสมุทรปราการ

๓.๒ อําเภอบางบอ

๓.๓ อําเภอบางพลี

๓.๔ อําเภอพระประแดง

๓.๕ อําเภอพระสมุทรเจดีย

๔. จังหวัดสมุทรสาคร

๔.๑ อําเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดนครปฐม

๕.๑ อําเภอพุทธมณฑล

๑. จังหวัดนนทบุรี

๑.๑ อําเภอเมืองนนทบุรี

๑.๒ อําเภอบางกรวย

๑.๓ อําเภอบางบัวทอง

๑.๔ อําเภอบางใหญ

๑.๕ อําเภอปากเกร็ด

๒. จังหวัดปทุมธานี

๒.๑ อําเภอเมืองปทุมธานี

๒.๒ อําเภอคลองหลวง

๒.๓ อําเภอธญับุรี

๒.๔ อําเภอลําลูกกา

เมื่อยายสํานักงานไปไมทําใหเกดิสิทธิ

31



หลักเกณฑทองที่ใกลเคียงกรณีตางจงัหวัด

32

กรณีสํานกังานไดยายที่ตัง้สํานกังานภายในจังหวัด

เดียวกันหรือระหวางจังหวัดจะตองเปนทองที่

ติดตอกันและมียานพาหนะประจําทางใหบริการ



33

ขาราชการผูใดไมมีสทิธิไดรับคาเชาบานขาราชการ
เพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือ

คูสมรสตามมาตรา 7(2) แมวากรรมสิทธิ์ใน
เคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด ก็ไมทาํใหเกิดสิทธทิี่จะ
ไดรับคาเชาบานขาราชการในระหวางรับราชการใน

ทองทีน่ัน้  เวนแตเคหสถานนัน้ถูกทาํลายหรือเสียหาย
เนื่องจากภยัพิบัติจนไมสามารถพักอาศยัอยูได

-รวมทั้งการถกูเวียนคนืที่ดนิก็ไมเกิดสทิธิ

มาตรา 9

-คูสมรสมีบานสินสวนตัวอยูในทองที่ที่ขาราชการรับราชการ
 ขายออกไป ขาราชการก็ไมเกิดสิทธิไดรับคาเชาบาน



34

ขาราชการและคูสมรสรับราชการในทองที่เดียวกันและตางก็มีสิทธิ

ไดรับคาเชาบานใหเบิกจายไดเฉพาะคนใดคนหนึ่ง

ขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราช

กฤษฎกีานี้และมีคูสมรสเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานสวน
ทองถิ่น หรือพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ถาคูสมรสของผูนั้นได
ใชสิทธิเบิกคาเชาบานหรือขาราชการผูนั้นไดอยูในที่พักอาศัยที่ทาง

ราชการจัดใหแกคูสมรสในทองที่เดียวกัน ขาราชการผูนั้นไมมีสิทธิ

มาตรา 10



มาตรา 12

35

การลดหรืองดเบิกจายเงินเดือนแกขาราชการผูใด เนื่องจากการถูกตัดเงินเดือนหรือ
การลาโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน 

ไมกระทบตอสิทธิของผูนั้นที่จะไดรับคาเชาบาน

ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเสมือนหนึ่งไมมีการลดหรืองดเบิกจายเงินเดือน

เวนแตเปนการลาติดตามคูสมรสซึ่งยายไปรับราชการในตางประเทศ

-การลาไปศึกษาตอ ไมใชการไดรับคําสัง่ใหเดินทางไปตางทองที่      
ไปเชาบานที่อื่นที่ไมใชในทองที่เคยปฏิบัติงานไมได  
(ถาอางวาเดินทางไปกลับที่ทํางานได เบิกไดหรอืไม)
- ถายังคงมีความจําเปนตองเชาเก็บสัมภาระ หรอืครอบครวัไมไดยายไปอยูดวยเบิก
ได 
- แตใหผูอื่นเชาชวงรอรับสวนตางเบิกไมไดเพราะเปนกรณีไมมีความเดือนรอนใน
เรื่องที่อยูอาศัย 



36

ขาราชการผูใดซึง่มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให

ออกจากราชการไวกอน หรือมีกรณีอื่นใดอันเปนเหตุใหถูกงดเบิกจายเงินเดือนใหงด
เบิกจายคาเชาบานขาราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถาปรากฏวาผูนั้นมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนในระหวางกรณีเชนวานั้นสําหรับเดือนใด ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบาน

-กรณีถูกไลออกแลวอุทธรณผานไมถือวาเปนการกลับเขารับราชการใหม ตามหนังสือ ดวน
ที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว 87 ลง 30 กรกฎาคม 2547

มาตรา 13



มาตรา 15

37

ในกรณีที่ขาราชการซึ่งไดรับคาเชาบานขาราชการอยูแลวใน
ทองที่หนึ่งและตอมาไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่นซึ่งตนมี
สิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหขาราชการ
ผูนั้นมีสิทธินําหลักฐานการชาํระคาเชาบานในทองที่เดิมมาเบิกคาเชา
บานขาราชการในทองที่ใหมได ถาคูสมรสหรือบุตรซึ่งอยูในอุปการะ
ของขาราชการผูนัน้ไมอาจติดตามขาราชการผูนัน้ไปได  และมีความ
จําเปนตองอาศัยอยูในบานในทองที่เดิมตอไป

ใช หลักเกณฑหนังสือเวียน ดวนที่สดุ ที่ กค 0409.5/ ว 15 ลว 6 
ก.พ. 47 ประเด็น 4 ไดหรือไม ซึ่ง ว 15 เปนกรณีทางราชการกลับ
แนววนิิจฉยั



หลักเกณฑการจัดบานพัก ว 2

38

ความเปนมา มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 8 เม.ย.
2546 สรุปไดวา กรณี ศธ เสนอใหไมตองจัด
ใหกับผูที่เบิกคาเชาซื้ออยู ซึ่มติเห็นควรใหไมตอง
จัดใหกับผูเชาซื้อไปพลางกอนในระหวางรอผล

การศึกษา ของ กค และให กค รวมกับ กพ.กพร 
รับไปพิจารณาทั้งระบบ ใหเชิญผูแทน ปปช และ 
สตง มารวมพิจารณาใหเสร็จภายใน 6 เดือน เปน
ที่มา ว7



39

การกําหนดที่พักสําหรับขาราชการ

ระดับใด  เปนอํ านาจของใคร  ?

- เปนอํานาจของผูมีอํ านาจจัดที่พัก

ของสวนราชการ

3



1. ความจําเปนและเหมาะสม

2. ความประหยัดและประโยชนของ   

ทางราชการเปนสําคัญ

3. สามารถปรับเปลี่ยนได
(ขอ 3 วรรคแรก)

40

หลักเกณฑในการใชดุลพินิจ

กําหนดที่พักของทางราชการ

4



ขั้นการจัดบานพัก

41

กําหนดคณุสมบัติผูมีสิทธิในบานพัก

แตละหนวย

จัดขาราชการเขาพัก



รปูแบบการกําหนดคุณสมบัตผิูมีสิทธิเขาพัก

42

a) แบงตามระดบั ซี หรือ ชั้นยศ
b) กําหนดตามตาํแหนงบรหิาร เชน ผวจ นายอําเภอ ผูชวย

ตางๆ

c) กําหนดแบบทัว่ไป ทุกหนวยสามารถจัดทุกคนเขาพักได
d) กําหนดตามลักษณะพิเศษของขาราชการแตละคน เชน 

ลักษณะครอบครัว สภานภาพสมรส



การจดัขาราชการเขาพักแบงเปน 2 กรณี

43

กรณีที่ 1 ขาราชการระดับ 7 ขึ้นไปหรือเทยีบเทา (ขาราชการทหารตํารวจ ยศ
ชั้นพันโท) เมื่อถูกจัดตองเขาอยู
เปนขาราชการระดบั 7 มีบานพักที่กําหนดระดับ 7 หรือสามารถจัดระดับ 7 
เขาพักได 
ไมวาขาราชการผูจะมีสิทธิเบิกคาเชาบานหรือไมสามารถเขาบานพักได

ไมวาจะเปนผูใชสิทธิเบิกคาเชาซื้ออยูกอนแลวหรือไม

หากเปนบานพกักําหนดแบบทั่วไป c7 ที่มีไมมีสิทธิไดรบัคาเชาบาน      จะ
เรียกรองบานพักไมได ทั้งนี้เพราะการตัดสนิใจใหขาราชการผูใดเขาอยูเปน
อํานาจของผูมีสิทธิจัดบานพักเปนผูพิจารณา กรณดีังกลาวบานพักสําหรับ 
c7 ยังไมไดถูกกําหนดไวอยางแนนอนวาหลังใด



การจดัขาราชการเขาบานพักกรณีที่ 2

44

ขาราชการ c 6 ลงมาหรือเทียบเทา
จัดผูมีสิทธิไดรบัคาเชาบานเปนหลัก ผูไมมีสิทธิจัดใหอยูชั่วคราว
ถาเปนผูใชสิทธิเชาซื้ออยู ไมตองจัด 
ยายภายในทองที่ที่เชาซื้ออยูไมตองจัดเขา

ยายตางทองที่จัดเขาบานพักได แมทองที่เดิมเคยใชสิทธิเบิกคาเชาซื้อ แตถาได
ใชสิทธิมาตรา 17 หรือ 18 ในทองที่ใหมแลวไมตองจัดเขาบานพัก

←



สละบานพักหมดสิทธิไดรับคาเชาบาน 
ขอ 3 (6) วรรคสอง

45

ลักษณะการสละบานพัก

o จัดบานพักใหแลว ไมไดเขาใชประโยชนไมพักอาศัยในที่อื่น
o แจงเหตุผลขอออกจากบานพัก ยังไมไดรับผลการพิจารณาใหออกหรือไม ไดออก

จากบานพักไปกอน

ขาราชการที่สละบานพักไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน 
ภายหลังสามารถขอเขาบานพักได ถาบานพักวาง แต
เปนการจดับานพักลกัษณะชั่วคราว ขอ 4

สิทธิกลับคืนมาเมื่อรื้อถอนทั้งหมด ขอ5 หรือจัดใหมทั้งหมด ขอ 10

←



46

จัดใหกับขาราชการผูไมมสีิทธิเปนการจัดชั่วคราว ขอ 4
จัดบานพักใหกอนหลักเกณฑ ว 7 วันที่ 20 มกราคม 2547
ไมวามีสิทธหิรือไม อยูไดตอไปจนกวาจะยายหรือพนจาก
ตําแหนง ขอ 9
การจัดบานพักใหมทั้งหมดตามหลักเกณฑขอ 10

ประเดน็สําคัญ

←



ระเบียบการเบิกเงินคาเชาบาน

47

ระเบียบ กค วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ 

พ.ศ. 2549

การเบิกจายคาเชาบานแบงเปน 2 กรณี

1) กรณีปกติหรอืขาราชการทํางานในสํานักงานตรงกับสํานักเบิกเงินเดือน

2) กรณีขาราชการทํางานตางสํานักเบิกเงินเดือน

มีขั้นตอนการเบิกจายแบงออกเปน 2 ขั้นตอน

I. การขอใชสิทธิขอรับเงินคาเชาบานในครั้งแรก

II.การขอเบิกเงินคาเชาบานรายเดือน



กรณปีกติหรอืขาราชการทํางานในสํานักงานตรงกบัสาํนกัเบกิเงินเดือน

48

o ขั้นตอนการขอรับเงินคาเชาบานในครั้งแรก ใชแบบ 6005
1. ผูรับรองสิทธิ คือ ผูบังคับบัญชาที่สํานักงานที่ขาราชการปฏิบัติราชการ 

ขอ 8
2. คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิตามขอ 9 ผูมอีํานาจแตงตั้ง คกก คือ 

บุคคลตามขอ 10 ที่สํานักงานที่ขาราชการปฏิบัติราชการ
3. การอนุมัติใหเบิกคาเชาบานจากทางราชการได คือ บุคคลขอ 10 ที่

สํานักงานที่ขาราชการปฏิบัติราชการ

o ขั้นตอนการขอเบิกคาเชาบานรายเดือน

1. การรับรองตนเอง

2. ผูอนุมัติตามขอ 10



กรณีขาราชการทํางานตางสํานักเบิกเงินเดือน

49

o ขั้นตอนการขอรับเงินคาเชาบานในครั้งแรก ใชแบบ 6005
1. ผูรับรองสิทธิ คือ ผูบังคับบัญชาที่สํานกังานที่ขาราชการปฏิบัติราชการ 

ขอ 8
2. คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิตามขอ 9 ผูมีอํานาจแตงตั้ง คกก คือ 

บุคคลตามขอ 10 ที่สํานกังานที่เบิกเงินเดือนของขาราชการ
3. การอนุมัติใหเบิกคาเชาบานจากทางราชการได คือ บุคคลขอ 10 

สํานักงานที่เบิกเงินเดือนของขาราชการ

o ขั้นตอนการขอเบิกคาเชาบานรายเดือน ใชแบบ 6006
1. การรับรองตนเอง

2. ผูอนุมัติคือบุคคลตามขอ 10 สํานักงานที่เบิกเงินเดือนของขาราชการ



ประเด็นสําคัญของระเบียบ

50

1)คาเชาบานถือเปนคาใชจายเมื่อสวนราชการไดรับ
แบบ 6006 ตามขอ 12 ความสัมพันธกับ
การจัดบานพัก

2)กรณกีารยืน่แบบ 6005 ใหมตามขอ 15 มีขอ 17 
เปนขอยกเวน

3)กรณซีื้อที่ดินหลายแปลง นํามาเบิกไดกี่แปลง
4)กรณซีื้อบานแฝด นํามาเบิกไดกี่หลงั
5) เบิกจายคาเชาบานใหกอนสิ้นเดอืนไดหรอืไม



ประเด็นสําคัญของระเบียบ

51

1) คางชําระหลายเดือนกับธนาคาร นําไปจายครั้งเดียวถาไมแยก
เดือน จํานวนเงิน เบิกไดเพียงเดือนเดียว ที่ กค 0526.5/ 
ว 25 30 มี.ค. 2541

2) ใบเสร็จรับเงินตองใชตนฉบับ และใหหมายรวมถึง หลกัฐาน
การจายเงินของธนาคารแตไมไดใชกรณีใบเสร็จหาย               
ว 6589 14 ก.พ. 2528

3) สัญญาเชาบานจะทําในรูปแบบบันทึกหรือขอตกลงก็ได แต
ตองมีรายการตามระเบียบขอ 13 (1)
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โทร. 0-2271-0686-90 

ตอ 4957, 6223

สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ

Q & A



กรุงเทพมหานคร

53



อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ

54

←



การเดินทางไปราชการประจาํ 
พรฎ คาใชจายในการเดินทาง (ฉบบัที่ 7) พ.ศ 2548 มาตรา 32

55

1. การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน ไปรักษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนเพื่อ
ดํารงตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม

2. การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิมในทองที่แหงใหมในกรณียายสํานักงาน

3. การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวยราชการที่มีกําหนดเวลา

สิ้นสุดของโครงการหรือการชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมกีําหนดเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป
4. การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีกําหนดเวลาไมถึงหนึ่ง

ปซึ่งตอมาภายหลังสวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูนัน้อยูชวยราชการ ณ 
สํานักงานที่แหงเดิมนั้น ใหนับเวลาการชวยราชการตอเนื่องและใหถือเวลาการชวย
ราชการตั้งแตวันที่ครบกําหนดหนึ่งปเปนตนไปเปนการเดินทางไปราชการประจํา

←



56

ขาราชการผูมีสทิธิไดรับคาเชาบานซึ่งไดยื่นแบบ 6005 ไวแลว แตยังไมไดรับ
อนุมัติ ตอมาไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในสังกัดเดิม ไมวาอยูใน
ทองที่เดียวกันหรือตางทองที่ หรือไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมโดย
ไมเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือนใหยื่นแบบ 6005 และแบบ 6006 พรอมทัง้
หลักฐานการชําระคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูในชวงเวลาที่ตนมี
สิทธิ ณ สํานักงานเดิม ที่สํานักงานใหม

ในกรณีที่ขาราชการผูมสีิทธิไดรับคาเชาบานไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หากไดรับ
อนุมัติในแบบ 6005 ไวแลว แตยังไมไดยื่นแบบ 6006 หรือยื่นไวแลวแตยัง
ไมไดรับอนุมัติ ใหยื่นแบบ 6006 ใหม พรอมทั้งหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่
สํานักงานใหม สําหรับแบบ 6005 ที่ไดรับอนุมัติแลว ใหสํานักงานเดิมจัดสงให
สํานักงานใหมโดยเร็ว

ระเบียบขอ 18

←ประเด็นสําคัญมาตรา 18


