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การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้กบัผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต � ให้บริการเกี�ยวกบัการเบิกค่าเช่าบา้น

ใหก้บัผูม้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้น ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้น  และระเบียบกระทรวงการคลงัดงันี�                            

1. กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวข้อง  

 1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ. ศ. 2547  

 1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. 2549 

และที�แกไ้ขเพิ�มเติมฉบบัที� 2  พ.ศ. 2552  

 1.3 หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนที�สุด ที� กค 0409.5/ว2 ลงวนัที� 29 มกราคม 2550  

เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการจดัขา้ราชการเขา้พกัอาศยัในที�พกัของทางราชการ  พ.ศ.���� 

  1.4 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ (ฉบบัที� �) พ.ศ. 2561                                

2. สาระสําคัญของพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547   

 ค่าเช่าบ้านเป็นค่าตอบแทนซึ� งทางราชการให้กับขา้ราชการซึ� งได้รับความเดือดร้อนในเรื�องที�อยู่อาศยั 

เนื�องจากทางราชการเป็นเหตุคือไดรั้บคาํสั�งใหไ้ปปฏิบติัราชการเป็นการประจาํในต่างทอ้งที�และไม่มีที�อยูอ่าศยัของ

ตนเองหรือของสามี/ภรรยาที�พอจะอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งที�นั�นโดยขา้ราชการผูเ้บิกตอ้งเช่า และอาศยัอยูจ่ริงจึงจะมีสิทธิ

นาํหลกัฐานการเช่าบา้นมาเบิกค่าเช่าบา้นจากทางราชการไดไ้ม่เกินจาํนวนที�กาํหนดไวต้ามบญัชีอตัรา ค่าเช่าบา้น

ขา้ราชการพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ (ฉบบัที� �) พ.ศ. 2561 ดงันี�   

บัญชีอตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 1 

สําหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาลยุติธรรม 

ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ และข้าราชการรัฐสภา 

ตําแหน่งประเภทบริหาร เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกนิเดือนละ/บาท 

ระดบัตน้ ตั�งแต่ 24,400 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

 ตั�งแต่  34,270 ขึ�นไป 6,000 

ระดบัสูง - 6,000 

ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกนิเดือนละ/บาท 

ระดบัตน้ ตั�งแต่ 19,860 แต่ไม่ถึง 27,887 4,000 

  ตั�งแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

  ตั�งแต่ 34,270 ขึ�นไป 6,000 

ระดบัสูง ตั�งแต่ 24,400 แต่ไม่ถึง 34,270 5,000 

  ตั�งแต่ 34,270 ขึ�นไป 6,000 
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ตําแหน่งประเภทวชิาการ เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกนิเดือนละ/บาท 

ระดบัปฏิบติัการ ตั�งแต่ 7,140 แต่ไม่ถึง  15,065 2,500 

 ตั�งแต่ 15,065 แต่ไม่ถึง  18,480 3,000 

 ตั�งแต่  18,480 ขึ�นไป 4,000 

ระดบัชาํนาญการ ตั�งแต่  13,160 แต่ไม่ถึง  17,721 3,000 

 ตั�งแต่ 17,721 แต่ไม่ถึง  25,470 4,000 

 ตั�งแต่ 25,470 แต่ไม่ถึง 34,680 5,000 

 ตั�งแต่  34,680 ขึ�นไป 6,000 

ระดบัชาํนาญการพิเศษ ตั�งแต่  19,860 แต่ไม่ถึง  27,887 4,000 

  ตั�งแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 

  ตั�งแต่  34,680 ขึ�นไป 6,000 

ระดบัเชี�ยวชาญ ตั�งแต่  24,400 แต่ไม่ถึง  34,270 5,000 

 ตั�งแต่  34,680 ขึ�นไป 6,000 

ระดบัทรงคุณวฒิุ - 6,000 

   

ตําแหน่งประเภททั�วไป เงินเดือน/บาท ค่าเช่าบ้านไม่เกนิเดือนละ/บาท 

ระดบัปฏิบติังาน  ตั�งแต่ 4,870 แต่ไม่ถึง  15,065  2,500 

   ตั�งแต่  15,065 ขึ�นไป  3,000 

ระดบัชาํนาญงาน  ตั�งแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง  14,410  2,500 

   ตั�งแต่ 14,410 แต่ไม่ถึง  18,480  3,000 

   ตั�งแต่  18,480 ขึ�นไป  4,000 

ระดบัอาวุโส  ตั�งแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง  27,887  4,000 

  ตั�งแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง  34,270  5,000 

  ตั�งแต่  34,270 ขึ�นไป  6,000 

ระดบัทกัษะพิเศษ - 6,000 
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บัญชีอตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 6 

สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อนัดบั ครูผู้ช่วย อบัดบั คศ.1 อบัดบั คศ.2 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

    เดือนละ/บาท   เดือนละ/บาท   เดือนละ/บาท 

ขั�นที� 1-8.5 2,500 ขั�นที� 1-1.5 2,500 ขั�นที� 1-11.5 4,000 

ขั�นที� 9-12.5 3,000 ขั�นที� 2-6.5 3,000 ขั�นที� 12-16.5 5,000 

ขั�นที� 13 4,000 ขั�นที� 7-21.5 4,000 ขั�นที� 17 ขึ�นไป 6,000 

         

อบัดบั  คศ.3 อบัดบั คศ.4 อบัดบั คศ.5 

เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน เงินเดือน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน ค่าเช่าบา้นไม่เกิน 

  เดือนละ/บาท   เดือนละ/บาท เดือนละ/บาท 

ขั�นที� 1-5.5 4,000 ขั�นที� 1-6.5 5,000 6,000 

ขั�นที� 6-11.5 5,000 ขั�นที� 7 ขึ�นไป 6,000    

ขั�นที� 12 ขึ�นไป 6,000       
  

 2.1 ผูที้�มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น  

  ผูที้�จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาค่าเช่า

บา้นขา้ราชการ พ. ศ. 2547   

  �.�.� เป็นขา้ราชการที�ไดรั้บคาํสั�งใหเ้ดินทางไปประจาํสาํนกังานในต่างทอ้งที�และไม่เขา้ข่ายขอ้หา้ม

ดงัต่อไปนี�  (มาตรา �) 

  (1)  ทางราชการไดจ้ดัที�พกัใหอ้ยูแ่ลว้  

  (2)  มีเคหสถานอนัเป็นกรรมสิทธิ� ของตนเองหรือคู่สมรสในทอ้งที�ไปประจาํสาํนกังานใหม่โดยไม่

มีหนี�คา้งชาํระกบัสถาบนัการเงิน 

  (3)  ได้รับคาํสั�งให้ไปประจาํสํานกังานใหม่ในทอ้งที�ที�รับราชการครั� งแรกหรือทอ้งที�ที�กลบัเขา้

ราชการใหม่ 

  (4)  ไดรั้บคาํสั�งใหเ้ดินทางไปประจาํสาํนกังานใหม่ในต่างทอ้งที�ตามคาํร้องขอของตนเอง 

  หมายเหตุ   ท้องที� หมายถึง กรุงเทพมหานคร อาํเภอ กิ�งอาํเภอ  
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 2.1.2  ขา้ราชการผูซึ้� งตอ้งไปปฏิบติัราชการประจาํในต่างทอ้งที�เนื�องจากสาํนกังานเดิมยา้ยไปตั�งทอ้งที�ใหม ่ 

มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น  เวน้แต่ทอ้งที�ใหม่ที�สาํนกังานเดิมยา้ยไปอยูใ่กลเ้คียงกบัทอ้งที�สาํนกังานเดิม (มาตรา �) 

 �.�.� ขา้ราชการไดรั้บคาํสั�งให้ยา้ยไปในทอ้งที�มีเคหสถานของตนเองหรือคู่สมรส ตามมาตรา 7(2) ไม่มี

สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นแมก้รรมสิทธิ� จะโอนไปแลว้ เวน้แต่บา้นนั�นถูกทาํลายหรือเสียหายดว้ยภยัพิบติั** จนไม่สามารถ

อาศยัอยูไ่ดมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นจากทางราชการไดย้า้ยไปทอ้งที�ที�มีเคหสถานของตนเอง (มาตรา 9) 

 �.�.� ขา้ราชการซึ�งไดรั้บค่าเช่าบา้นในทอ้งที�หนึ�ง  ต่อมาไดรั้บคาํสั�งใหย้า้ยไปต่างทอ้งที�ซึ� งตนมีสิทธิไดรั้บ

ค่าเช่าบา้น มีสิทธินาํหลกัฐานการชาํระค่าเช่าบา้น (ค่าผอ่นชาํระค่าเช่าซื�อหรือผอ่นชาํระเงินกู)้ ในทอ้งที�เดิมมาเบิก

คา่เช่าบา้นในทอ้งที�ใหม่ได ้(มาตรา 15,มาตรา 18) 

 �.�.� ขา้ราชการมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามพระราชกฤษฎีกานี� ไดเ้ช่าซื�อหรือผอ่นชาํระเงินกู ้เพื�อชาํระราคา

บา้นในทอ้งที�ประจาํสํานกังานใหม่เพื�อใช้เป็นที�อยูอ่าศยัและไดอ้าศยัอยู่จริงในบา้นนั�นให้ขา้ราชการ นาํหลกัฐาน

การผอ่นชาํระค่าเช่าซื�อหรือผ่อนชาํระเงินกูม้าเบิกค่าเช่าบา้นจากทางราชการไดไ้ม่เกินจาํนวนที�กาํหนดตามบญัชี

อตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการตามเงื�อนไขต่อไปนี� (มาตรา 17) 

 (�) ตนหรือคู่สมรสไดท้าํการผอ่นชาํระค่าเช่าซื�อหรือผอ่นชาํระเงินกูเ้พื�อชาํระราคาบา้นในทอ้งที�นั�น จะเบิก

ไดเ้ฉพาะบา้นหลงัแรกเท่านั�น เวน้แต่บา้นหลงัที�เคยใชสิ้ทธิถูกทาํลายหรือเสียหายเนื�องจากภยัพิบติัจนไม่สามารถ

พกัอาศยัอยูไ่ด ้ 

 (�) หากเช่าซื�อหรือผ่อนชาํระราคาบา้นร่วมกบับุคคลอื�นที�ไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ� ร่วมกบับุคคลอื�น

จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื�อหรือผอ่นชาํระเงินกูไ้ดต้ามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ� สาํหรับบา้นดงักล่าว  

 (�)  จะตอ้งเป็นการผอ่นชาํระค่าเช่าซื�อหรือผอ่นชาํระเงินกูเ้พื�อชาํระราคาบา้นกบัสถาบนัการเงิน***  

และสัญญาเช่าซื�อหรือสัญญาเงินกูต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กระทรวงการคลงักาํหนด  

 (�)  ตอ้งไม่เคยใชสิ้ทธินาํหลกัฐานการชาํระค่าเช่าซื�อหรือการผอ่นชาํระเงินกูส้ําหรับบา้นหลงัหนึ�งหลงัใด

ในทอ้งที�นั�นมาแล้ว  เวน้แต่ถูกแต่งตั�งให้กลับเข้ารับราชการในทอ้งที�ที�เคยใช้สิทธินั�นและเป็นการใช้สิทธินํา

หลกัฐานการชาํระค่าเช่าซื�อหรือการผอ่นชาํระเงินกูใ้นทอ้งที�ที�เคยใชสิ้ทธิมาแลว้ หรือขณะที�ยา้ยมารับราชการ 

ในทอ้งที�นั�น บา้นที�เคยใชสิ้ทธิไดโ้อนกรรมสิทธิ� ไปแลว้  

 (�)  หากกูเ้งินสูงกว่าราคาบา้นให้นาํค่าผอ่นชาํระเงินกูม้าเบิกค่าเช่าบา้นไดโ้ดยให้คาํนวณตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการที�กระทรวงการคลงักาํหนด  

  หมายเหตุ  สถาบันการเงินเพื�อใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้แก่ 

  1. ธนาคารพาณิชย ์◌์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารพาณิชย ์

  2. รัฐวสิาหกิจที�ดาํเนินกิจการเกี�ยวกบัการเคหะ หรือดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการให้กูย้มืเงินเพื�อเช่าซื�อ

บา้น หรือผอ่นชาํระราคาบา้น  
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  3. สหกรณ์ที�จดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ และมีวตัถุประสงคเ์พื�อดาํเนินกิจการเกี�ยวกบั

การเคหะ  

  4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

  5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

  6. บริษทับริหารสินทรัพยต์ามพระราชกาํหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ซึ� งดาํเนินกิจการ

รับซื�อหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินตาม (1)  

  7. นิติบุคคลที�มีวตัถุประสงค์และดาํเนินกิจการเกี�ยวกับการเคหะ หรือการให้เช่าซื�อบ้านหรือ                  

ใหกู้ย้มืเพื�อชาํระราคาบา้น  

 

คํานวณตามวธีิการที�กระทรวงการคลงักาํหนด  

 เงินกูสู้งกวา่ราคาบา้น  

จาํนวนเงินที�สามารถนาํมาเบิกรายเดือน =         ราคาบา้น         X อตัราผอ่นชาํระเงินกูร้ายเดือน  

                                                                 จาํนวนเงินกูท้ ั�งหมด  

   

3. สิทธิที�จะได้รับค่าเช่าบ้าน  

 3.1 นบัแต่วนัที�เช่าและอาศยัอยูจ่ริง แต่ไม่ก่อนวนัรายงานตวัเพื�อเขา้รับหนา้ที�  

 3.2 สิ�นสุดในวนัที�ขาดจากอตัราเงินเดือน หรืออยูใ่นข่ายหมดสิทธิ  

4. ประเภทของการเบิก มี 3 แบบคือ  

 4.1 เช่าบา้น  

 4.2 เช่าซื�อบา้น  

 4.3 ผอ่นชาํระเงินกูเ้พื�อชาํระราคาบา้น   

�.หลกัฐานการยื�นขอเบิก 

    �.� กรณีเช่าบา้น  

  (1) สัญญาเช่า  

  (2) ผงับา้นเช่าโดยแสดงพื�นที�ที�เช่า  

   (3) แผนที�แสดงระยะทางจากบา้นที�เช่าไปถึงสถานที�ทาํงาน  

  (4) หลกัฐานการแสดงกรรมสิทธิ� ของเจา้ของบา้นเช่า ถา้เป็นการเช่าช่วงใหแ้สดงสัญญาเช่า  

     ระหวา่งผูใ้หเ้ช่าช่วงกบัเจา้ของผูใ้หเ้ช่าบา้น  

  (5) บตัรประจาํตวัของผูเ้สียภาษีเงินไดข้องผูใ้หเ้ช่าบา้น  

  (6) สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นที�เช่า  
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 �.� กรณีเช่าซื�อบา้น  

  (1) สัญญาเช่าซื�อบา้น  

  (2) สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นที�เช่าซื�อ  

 �.� กรณีผอ่นชาํระเงินกูเ้พื�อซื�อบา้นพร้อมที�ดิน  

  (1) สาํเนาโฉนดที�ดิน  

  (2) สัญญาซื�อขายบา้นและที�ดินที�จดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที� 

  (3) สัญญากูเ้งินและจาํนองกบัสถาบนัการเงิน  

  (4) บตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีของผูข้ายบา้น  

  (5) สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นที�ผอ่นชาํระเงินกู ้

 5.4 กรณีกูเ้พื�อซื�อที�ดินและจา้งปลูกสร้างบา้น  

  (1) ใบอนุญาตใหก่้อสร้างอาคาร  

  (2) หลกัฐานการใหห้มายเลขประจาํบา้น  

  (3) สัญญาจา้งปลูกสร้างบา้นและสาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูรั้บจา้ง  

  (4) สาํเนาโฉนดที�ดิน  

  (5) สัญญากูเ้งินและจาํนองกบัสถาบนัการเงิน  

  (6) สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นที�ผอ่นชาํระเงินกู ้
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 6.ขั�นตอนการขอเบิกค่าเช่าบ้าน 

 ผูมี้สิทธิ 

เบิกค่าเช่าบา้น 

  ยื�นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ ����) 

พร้อมหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง 

    

    
 

    

    ผูมี้อาํนาจรับรองการมีสิทธิ  

รับรองสิทธิใหผู้เ้บิก 

    

    
 

    

     
ผูมี้อาํนาจอนุมติัการเบิกค่าเช่าบา้น 

  

 

แต่งตั�งคณะกรรมการ 

เพื�อตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

รายงานผลการตรวจสอบ 

  

    คืนสาํเนาแบบ ����  

ใหแ้ก่ผูข้อเบิกค่าเช่าบา้น 

    

    
 

    

      

ยื�นแบบขอเบิกค่าเช่าบา้น(แบบ ����) 

  

    

          

    สาํนกัเบิกเงินเดือน 

ที�ผูข้อเบิกปฏิบติัราชการ 
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7. แนวการจัดบ้านพกั  

กระทรวงการคลงั   ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัขา้ราชการเขา้อาศยัในบา้นพกัของทางราชการ พ.ศ. 2550 

ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ที�กค 0409.5/ว 2 ลงวนัที�     29 มกราคม 2550 ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 25 มกราคม 

2550 โดยสรุปสาระสาํคญั  ดงันี�  

  การจัดบ้านพกั  

 7.1 ผูมี้อาํนาจการจดับา้นพกั  

  (1) กาํหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจา้ของงบประมาณหรือผูที้�ได้รับมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจ            

จดัขา้ราชการเขา้พกัอาศยัในบา้นพกัที�วา่ง   

  (�) กาํหนดให้หัวหนา้ส่วนราชการประจาํสํานกังานของขา้ราชการที�ปฏิบติัหนา้ที�โดยขา้ราชการ  

ผูน้ั�นไดรั้บคาํสั�งให้ไปช่วยราชการลกัษณะเป็นการประจาํในต่างสํานกัเบิกเงินเดือนหรือต่างสํานกังานในทอ้งที�

เดียวกนั เป็นผูมี้อาํนาจในการจดัขา้ราชการดงักล่าวเขา้พกัอาศยัในบา้นพกัของทางราชการ 

   ข้อสังเกต หวัหนา้หน่วยงานต่าง ๆ มีหนา้ที�ตอ้งตรวจสอบขา้ราชการในสังกดั เพื�อใหท้ราบวา่  

มีผูใ้ดเป็นผูมี้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบา้นไม่วา่จะกาํลงัใชสิ้ทธิอยูห่รือไม่ก็ตาม เมื�อบา้นพกัของทางราชการวา่งลง ก็เป็น

หน้าที�ของหัวหน้าหน่วยงานดงักล่าวที�จะตอ้งแจง้สั�งการให้ขา้ราชการเขา้อยู่อาศยั หากขา้ราชการสละสิทธิการ                

เขา้อยู่อาศยั ก็ถือวา่เป็นผูไ้ม่มีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นจากทางราชการ และการที�ไม่จดัผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้อยู่

อาศยั หรือการที�ได้กาํหนดแนวปฏิบติัให้ผูมี้สิทธิยื�นความประสงค์เป็นลายลักษณ์อกัษรขอเข้าอยู่อาศยั หาก

ขา้ราชการที�มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไม่ยื�นความจาํนงขอเขา้อยู่อาศยัก็ไม่จดัให้เขา้พกั จึงเป็นแนวปฏิบติัที�ขดัแยง้กบั

หลกัการดงักล่าว และส่งผลใหเ้กิดความเสียหายเนื�องจากตอ้งจ่ายค่าเช่าบา้นใหข้า้ราชการ โดยไม่สมควร  

 7.� การกาํหนดประเภทบา้นพกัและสิทธิการเขา้อยูอ่าศยั 

   กระทรวงการคลงักาํหนดให้บา้นพกัของแต่ละส่วนราชการ จะกาํหนดให้เป็นบา้นพกัสําหรับ

ขา้ราชการรายใดให้พิจารณาตามความจาํเป็นเหมาะสม และสามารถปรับเปลี�ยนไดเ้พื�อให้เกิดความประหยดั และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสําคญัส่วนการจดัขา้ราชการเขา้พกันั�นผูมี้อาํนาจจดับา้นพกั สามารถกาํหนดวิธี

ปฏิบติัในการจดัขา้ราชการเขา้พกัอาศยั โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี�  

   (1) ผูมี้อาํนาจจดับ้านพกั ได้จัดบ้านพกัให้แก่ข้าราชการผูด้ ํารงตาํแหน่งระดับ 7 ขึ� นไป หรือ 

เทียบเท่าเขา้พกัอาศยัในบา้นพกัของทางราชการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่ขา้ราชการผูน้ั�นจะเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บ

ค่าเช่าบา้นไดห้รือไม่  

  (�) บ้านพกัของส่วนราชการนอกเหนือจากบ้านพกัตาม (�)  ให้ผูมี้อาํนาจจัดบ้านพกัจัดให้

ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 6 ลงมา หรือเทียบเท่า และเป็นผูมี้สิทธิที�ไดรั้บค่าเช่าบา้นเขา้อยูใ่นบา้นพกัของทาง

ราชการถึงแมว้า่ขา้ราชการรายนั�นจะกาํลงัใชสิ้ทธิเบิกค่าเช่าบา้นอยูก่็ตาม  
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  (�) บา้นพกัของส่วนราชการตาม(�) หากมีขา้ราชการที�มีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นและอยูร่ะหวา่งการ

ใช้สิทธินาํหลกัฐานการชาํระค่าเช่าซื�อ หรือผ่อนชาํระเงินกูอ้ยู่ก่อนแลว้ ไม่ตอ้งจดัให้เขา้บา้น พกัของทางราชการ 

แมว้า่ต่อมาภายหลงัขา้ราชการรายนั�นจะไดรั้บคาํสั�งให้ไปปฏิบติัราชการเป็นการประจาํใน สาํนกังานใหม่ซึ� งอยูใ่น

ทอ้งที�เดียวกนั ก็ไม่ตอ้งจดัให้ขา้ราชการรายนั�นเขา้พกัอาศยัเช่นกนั แต่อย่างไรก็ตามหากไดจ้ดัให้ขา้ราชการที�ใช้

สิทธิผ่อนชาํระเงินกูไ้ดเ้ขา้พกัอาศยัในบา้นพกัของทางราชการไปแลว้ก่อน วนัที� 25 ม.ค.�� (ก่อนวนัประกาศใช้

หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัการจดับา้นพกั) ก็ให้ขา้ราชการ รายนั�นคงอยู่ในบา้นพกัของทางราชการต่อไป โดยผูมี้

อาํนาจไม่ตอ้งเรียกใหอ้อกจากบา้นพกัดงักล่าว  

  (�) บา้นพกัของส่วนราชการตาม(�)  ผูมี้อาํนาจจดับา้นพกัสามารถจดัให้ขา้ราชการที�บรรจุเขา้รับ

ราชการครั� งแรก และไดรั้บความเดือดร้อนในเรื�องที�อยูอ่าศยั ให้อาศยัอยูใ่นบา้นพกัของทางราช การได ้แต่ทั�งนี� ใน

การกาํหนดระยะเวลาในการเขา้อยูอ่าศยัในบา้นพกัใหเ้ป็นดุลยพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการที�จะพิจารณาซึ�งถา้หาก

เห็นวา่จะกระทบกบัเงินงบประมาณของส่วนราชการที�อยูก่็สามารถใหอ้อกจากบา้นพกัได ้

 7.� การจดัที�พกัใหก้บัขา้ราชการผูไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น  

  (�) กรณีผูไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไดข้อเขา้อยูอ่าศยัในบา้นพกัของทางราชการก่อนวนัที� 25 ม.ค. 50 

(ก่อนวนัประกาศใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติั) ก็ใหอ้าศยัอยูใ่นบา้นพกัของทางราชการต่อไปไดจ้นกวา่จะมีการขอยา้ยออก

จากบา้นพกัเองหรือกรณีพน้จากตาํแหน่งหนา้ที�  

  (�) กรณีส่วนราชการไดจ้ดัให้ผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้อยูใ่นบา้นพกัครบทุกคนแลว้รวมทั�งไดจ้ดั

ใหข้า้ราชการที�บรรจุเขา้รับราชการครั� งแรกเขา้พกัอาศยัดว้ยแลว้นั�น หากปรากฏวา่ยงัมีบา้นพกัของ ส่วนราชการวา่ง

เหลืออยูก่็สามารถจดัใหผู้ไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้อยูอ่าศยัไดเ้ป็นการชั�วคราว แต่ทั�งนี�ตอ้งมีเงื�อนไขวา่ ถา้หากผูมี้

สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไดย้า้ยมาและบา้นพกัไม่เพียงพอ เนื�องจากไดจ้ดัให้ผูไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้อยูบ่า้นพกัไป

แลว้นั�น  ผูมี้อาํนาจจะตอ้งเรียกผูไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นออกจากบา้นพกั  และจดัให้ผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้ไป 

อยูแ่ทน  

 7.4 การสละสิทธิการเขา้พกัอาศยัในบา้นพกัที�มีผลต่อสิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น  

  (�) เมื�อทางราชการไดจ้ดัใหผู้มี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้พกัอาศยัในบา้นพกั แต่ปรากฏวา่ ขา้ราชการ

ไม่ประสงค์จะเขา้อยู่อาศยัในบา้นพกัที�จดัไวใ้ห้ย่อมถือไดว้่าเป็นการสละสิทธิการเขา้อยู่อาศยัในบา้นพกั จึงเป็น      

ผูไ้ม่มีสิทธิขอรับเงินค่าเช่าบา้นจากทางราชการ หากต่อมาภายหลงับา้นพกัของสํานักงานที�ขา้ราชการรายได้นี�

ปฏิบติัราชการอยู่ไดถู้กรื�อถอนไปทั�งหมดยอ่มถือวา่ทางราชการไม่ไดจ้ดัที�พกัอาศยั จึงถือว่าไม่เป็นผูต้อ้งห้ามตาม

นยัมาตรา 7 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ฯ จึงเป็นผูมี้สิทธิขอรับเงินค่าเช่าบา้นจากทางราชการได ้ 

  (2) เมื�อขา้ราชการไดเ้ขา้พกัอาศยัอยู่ในบา้นพกั ต่อมาสภาพบา้นพกัทรุดโทรมจาํเป็นตอ้งรื�อถอน

เป็นผลทาํให้ขา้ราชการไดรั้บความเดือดร้อนในเรื�องที�พกัอาศยั หากขา้ราชการจาํเป็นตอ้งเช่าบา้น เพื�ออาศยัอยูจ่ริง 

ก็ยอ่มมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นจากทางราชการไดจ้นกวา่การซ่อมแซมบา้นพกัจะแลว้เสร็จ และสามารถเขา้อยู ่
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อาศยัในบา้นพกัไดผู้มี้อาํนาจจะตอ้งจดัผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้พกัอาศยัในบา้นพกัของทางราชการต่อไป  

 7.�  การจดัทาํทะเบียนคุมบา้นพกั ผูมี้อาํนาจจดับา้นพกัจะตอ้งจดัทาํทะเบียนควบคุมการจดัขา้ราชการ             

เขา้ - ออกในบ้านพกั ของทางราชการตามแบบที�หน่วยงานกาํหนด และในกรณีที�ผูมี้อาํนาจจดับา้นพกัคนเดิม                   

ไดย้า้ยไปหรือพน้จากตาํแหน่งหนา้ที�แลว้จะตอ้งมอบทะเบียนคุมบา้นพกัใหก้บัผูมี้อาํนาจคนต่อไปทุกครั� ง  

  

  

  

 


