คู่มอื ปฏิบัตงิ าน
สวัสดิการค่ าเช่ าบ้ านของผู้มสี ิ ทธิเบิกค่ าเช่ าบ้ าน

นางอําไพพัณณี บุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์
สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

การเบิกจ่ ายเงินค่ าเช่ าบ้ านให้ กบั ผู้มีสิทธิเบิกค่ าเช่ าบ้ าน
สํานักงานเขตพืนที การศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา เขต ให้บริ การเกี ยวกับการเบิ กค่าเช่ าบ้า น
ให้กบั ผูม้ สิ ทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน และระเบียบกระทรวงการคลังดังนี
1. กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ. ศ. 2547
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
และทีแก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2552
1.3 หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ ด ที กค 0409.5/ว2 ลงวันที 29 มกราคม 2550
เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในทีพักของทางราชการ พ.ศ.
1.4 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ) พ.ศ. 2561
2. สาระสํ าคัญของพระราชกฤษฎีกาค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ พ.ศ. 2547
ค่าเช่ าบ้านเป็ นค่า ตอบแทนซึ งทางราชการให้ก ับข้า ราชการซึ งได้รับความเดื อดร้ อนในเรื องที อยู่อาศัย
เนืองจากทางราชการเป็ นเหตุคือได้รับคําสังให้ไปปฏิบตั ิราชการเป็ นการประจําในต่างท้องทีและไม่มีทีอยูอ่ าศัยของ
ตนเองหรื อของสามี/ภรรยาทีพอจะอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทีนันโดยข้าราชการผูเ้ บิกต้องเช่า และอาศัยอยูจ่ ริ งจึงจะมีสิทธิ
นําหลักฐานการเช่าบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ไม่เกิ นจํานวนทีกําหนดไว้ตามบัญชี อตั รา ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที ) พ.ศ. 2561 ดังนี
บัญชี อตั ราค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการหมายเลข 1
สํ าหรับข้ าราชการพลเรื อน ข้ าราชการศาลยุติธรรม
ข้ าราชการธุรการตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ ายอัยการ และข้ าราชการรัฐสภา
ตําแหน่ งประเภทบริหาร
เงินเดือน/บาท
ค่ าเช่ าบ้ านไม่ เกินเดือนละ/บาท
ระดับต้น
ระดับสู ง
ตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น

ระดับสู ง

ตังแต่ 24,400 แต่ไม่ถึง 34,270
ตังแต่ 34,270 ขึนไป
เงินเดือน/บาท
ตังแต่ 19,860 แต่ไม่ถึง 27,887
ตังแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง 34,270
ตังแต่ 34,270 ขึนไป
ตังแต่ 24,400 แต่ไม่ถึง 34,270
ตังแต่ 34,270 ขึนไป

5,000
6,000
6,000
ค่ าเช่ าบ้ านไม่ เกินเดือนละ/บาท
4,000
5,000
6,000
5,000
6,000
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ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบตั ิการ

ระดับชํานาญการ

ระดับชํานาญการพิเศษ

ระดับเชียวชาญ
ระดับทรงคุณวุฒิ
ตําแหน่ งประเภททัวไป
ระดับปฏิบตั ิงาน
ระดับชํานาญงาน

ระดับอาวุโส

ระดับทักษะพิเศษ

เงินเดือน/บาท
ตังแต่ 7,140 แต่ไม่ถึง 15,065
ตังแต่ 15,065 แต่ไม่ถึง 18,480
ตังแต่ 18,480 ขึนไป
ตังแต่ 13,160 แต่ไม่ถึง 17,721
ตังแต่ 17,721 แต่ไม่ถึง 25,470
ตังแต่ 25,470 แต่ไม่ถึง 34,680
ตังแต่ 34,680 ขึนไป
ตังแต่ 19,860 แต่ไม่ถึง 27,887
ตังแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง 34,270
ตังแต่ 34,680 ขึนไป
ตังแต่ 24,400 แต่ไม่ถึง 34,270
ตังแต่ 34,680 ขึนไป
เงินเดือน/บาท
ตังแต่ 4,870 แต่ไม่ถึง 15,065
ตังแต่ 15,065 ขึนไป
ตังแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 14,410
ตังแต่ 14,410 แต่ไม่ถึง 18,480
ตังแต่ 18,480 ขึนไป
ตังแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 27,887
ตังแต่ 27,887 แต่ไม่ถึง 34,270
ตังแต่ 34,270 ขึนไป
-

ค่ าเช่ าบ้ านไม่ เกินเดือนละ/บาท
2,500
3,000
4,000
3,000
4,000
5,000
6,000
4,000
5,000
6,000
5,000
6,000
6,000
ค่ าเช่ าบ้ านไม่ เกินเดือนละ/บาท
2,500
3,000
2,500
3,000
4,000
4,000
5,000
6,000
6,000
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บัญชี อตั ราค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการหมายเลข 6
สํ าหรับข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
อันดับ ครู ผ้ชู ่ วย
เงินเดือน

อับดับ คศ.1

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน

เงินเดือน

เดือนละ/บาท

อับดับ คศ.2

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท

ขันที

1-8.5

2,500

ขันที

1-1.5

2,500

ขันที

ขันที

9-12.5

3,000

ขันที

2-6.5

3,000

ขันที

ขันที
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4,000

ขันที

7-21.5

4,000

ขันที

อับดับ คศ.3
เงินเดือน

อับดับ คศ.4

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน

เงินเดือน

เดือนละ/บาท

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน
เดือนละ/บาท
4,000
1-11.5
5,000
12-16.5
6,000
17 ขึนไป

เงินเดือน

อับดับ คศ.5

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน

ค่าเช่าบ้านไม่เกิน

เดือนละ/บาท

เดือนละ/บาท
6,000

ขันที

1-5.5

4,000

ขันที

1-6.5

5,000

ขันที

6-11.5

5,000

ขันที

7 ขึนไป

6,000

ขันที

12 ขึนไป

6,000

2.1 ผูท้ ีมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน
ผูท้ ีจะมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎี กาค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พ. ศ. 2547
. . เป็ นข้าราชการทีได้รับคําสังให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องทีและไม่เข้าข่ายข้อห้าม
ดังต่อไปนี (มาตรา )
(1) ทางราชการได้จดั ทีพักให้อยูแ่ ล้ว
(2) มีเคหสถานอันเป็ นกรรมสิ ทธิ ของตนเองหรื อคู่สมรสในท้องทีไปประจําสํานักงานใหม่โดยไม่
มีหนีค้างชําระกับสถาบันการเงิน
(3) ได้รับคําสังให้ไปประจําสํานักงานใหม่ในท้องที ทีรั บราชการครั งแรกหรื อท้องที ทีกลับเข้า
ราชการใหม่
(4) ได้รับคําสังให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องทีตามคําร้องขอของตนเอง
หมายเหตุ ท้ องที หมายถึง กรุ งเทพมหานคร อําเภอ กิงอําเภอ
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2.1.2 ข้าราชการผูซ้ ึ งต้องไปปฏิบตั ิราชการประจําในต่างท้องทีเนื องจากสํานักงานเดิมย้ายไปตังท้องทีใหม่
มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน เว้นแต่ทอ้ งทีใหม่ทีสํานักงานเดิมย้ายไปอยูใ่ กล้เคียงกับท้องทีสํานักงานเดิม (มาตรา )
. . ข้าราชการได้รับคําสังให้ยา้ ยไปในท้องทีมีเคหสถานของตนเองหรื อคู่สมรส ตามมาตรา 7(2) ไม่มี
สิ ทธิ เบิกค่าเช่าบ้านแม้กรรมสิ ทธิ จะโอนไปแล้ว เว้นแต่บา้ นนันถูกทําลายหรื อเสี ยหายด้วยภัยพิบตั ิ** จนไม่สามารถ
อาศัยอยูไ่ ด้มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ยา้ ยไปท้องทีทีมีเคหสถานของตนเอง (มาตรา 9)
. . ข้าราชการซึ งได้รับค่าเช่าบ้านในท้องทีหนึง ต่อมาได้รับคําสังให้ยา้ ยไปต่างท้องทีซึ งตนมีสิทธิ ได้รับ
ค่าเช่าบ้าน มีสิทธิ นาํ หลักฐานการชําระค่าเช่าบ้าน (ค่าผ่อนชําระค่าเช่าซื อหรื อผ่อนชําระเงินกู)้ ในท้องทีเดิมมาเบิก
ค่าเช่าบ้านในท้องทีใหม่ได้ (มาตรา 15,มาตรา 18)
. . ข้าราชการมีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกานีได้เช่าซือหรื อผ่อนชําระเงินกู้ เพือชําระราคา
บ้านในท้องทีประจําสํานักงานใหม่เพือใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัยและได้อาศัยอยู่จริ งในบ้านนันให้ขา้ ราชการ นําหลักฐาน
การผ่อนชําระค่าเช่าซื อหรื อผ่อนชําระเงิ นกูม้ าเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ไม่เกิ นจํานวนทีกําหนดตามบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการตามเงือนไขต่อไปนี(มาตรา 17)
( ) ตนหรื อคู่สมรสได้ทาํ การผ่อนชําระค่าเช่าซื อหรื อผ่อนชําระเงินกูเ้ พือชําระราคาบ้านในท้องทีนัน จะเบิก
ได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านัน เว้นแต่บา้ นหลังทีเคยใช้สิทธิ ถูกทําลายหรื อเสี ยหายเนื องจากภัยพิบตั ิจนไม่สามารถ
พักอาศัยอยูไ่ ด้
( ) หากเช่าซื อหรื อผ่อนชําระราคาบ้านร่ วมกับบุคคลอืนทีไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิ ทธิ ร่ วมกับบุคคลอืน
จะเบิกจ่ายค่าเช่าซือหรื อผ่อนชําระเงินกูไ้ ด้ตามสัดส่ วนแห่งกรรมสิ ทธิ สําหรับบ้านดังกล่าว
( ) จะต้องเป็ นการผ่อนชําระค่าเช่าซือหรื อผ่อนชําระเงินกูเ้ พือชําระราคาบ้านกับสถาบันการเงิน***
และสัญญาเช่าซือหรื อสัญญาเงินกูต้ อ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงการคลังกําหนด
( ) ต้องไม่เคยใช้สิทธิ นาํ หลักฐานการชําระค่าเช่าซื อหรื อการผ่อนชําระเงินกูส้ ําหรับบ้านหลังหนึ งหลังใด
ในท้องที นันมาแล้ว เว้นแต่ ถู กแต่ งตังให้กลับ เข้ารั บ ราชการในท้องที ที เคยใช้สิ ทธิ นันและเป็ นการใช้สิ ทธิ นํา
หลักฐานการชําระค่าเช่าซือหรื อการผ่อนชําระเงินกูใ้ นท้องทีทีเคยใช้สิทธิ มาแล้ว หรื อขณะทีย้ายมารับราชการ
ในท้องทีนัน บ้านทีเคยใช้สิทธิ ได้โอนกรรมสิ ทธิ ไปแล้ว
( ) หากกูเ้ งิ นสู งกว่าราคาบ้านให้นาํ ค่าผ่อนชําระเงินกูม้ าเบิกค่าเช่าบ้านได้โดยให้คาํ นวณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกระทรวงการคลังกําหนด
หมายเหตุ สถาบันการเงินเพือใช้ สิทธิเบิกค่ าเช่ าบ้ าน ได้ แก่
1. ธนาคารพาณิ ชย์ ◌์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิ ชย์
2. รัฐวิสาหกิจทีดําเนินกิจการเกียวกับการเคหะ หรื อดําเนินธุ รกิจเกียวกับการให้กูย้ มื เงินเพือเช่าซื อ
บ้าน หรื อผ่อนชําระราคาบ้าน
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3. สหกรณ์ทีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินกิจการเกียวกับ
การเคหะ
4. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ตามพระราชกําหนดบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึ งดําเนิ นกิจการ
รับซือหรื อรับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงินตาม (1)
7. นิ ติบุ คคลที มี วตั ถุ ป ระสงค์และดําเนิ นกิ จการเกี ยวกับ การเคหะ หรื อการให้เช่ าซื อบ้านหรื อ
ให้กูย้ มื เพือชําระราคาบ้าน
คํานวณตามวิธีการทีกระทรวงการคลังกําหนด
เงินกูส้ ู งกว่าราคาบ้าน
จํานวนเงินทีสามารถนํามาเบิกรายเดือน =
จํานวนเงินกูท้ งหมด
ั

ราคาบ้าน

X อัตราผ่อนชําระเงินกูร้ ายเดือน

3. สิ ทธิทจะได้
ี รับค่ าเช่ าบ้ าน
3.1 นับแต่วนั ทีเช่าและอาศัยอยูจ่ ริ ง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพือเข้ารับหน้าที
3.2 สิ นสุ ดในวันทีขาดจากอัตราเงินเดือน หรื ออยูใ่ นข่ายหมดสิ ทธิ
4. ประเภทของการเบิก มี 3 แบบคือ
4.1 เช่าบ้าน
4.2 เช่าซือบ้าน
4.3 ผ่อนชําระเงินกูเ้ พือชําระราคาบ้าน
.หลักฐานการยืนขอเบิก
. กรณี เช่าบ้าน
(1) สัญญาเช่า
(2) ผังบ้านเช่าโดยแสดงพืนทีทีเช่า
(3) แผนทีแสดงระยะทางจากบ้านทีเช่าไปถึงสถานทีทํางาน
(4) หลักฐานการแสดงกรรมสิ ทธิ ของเจ้าของบ้านเช่า ถ้าเป็ นการเช่าช่วงให้แสดงสัญญาเช่า
ระหว่างผูใ้ ห้เช่าช่วงกับเจ้าของผูใ้ ห้เช่าบ้าน
(5) บัตรประจําตัวของผูเ้ สี ยภาษีเงินได้ของผูใ้ ห้เช่าบ้าน
(6) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีเช่า
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. กรณี เช่าซือบ้าน
(1) สัญญาเช่าซือบ้าน
(2) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีเช่าซือ
. กรณี ผอ่ นชําระเงินกูเ้ พือซือบ้านพร้อมทีดิน
(1) สําเนาโฉนดทีดิน
(2) สัญญาซือขายบ้านและทีดินทีจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
(3) สัญญากูเ้ งินและจํานองกับสถาบันการเงิน
(4) บัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูข้ ายบ้าน
(5) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีผ่อนชําระเงินกู้
5.4 กรณี กูเ้ พือซือทีดินและจ้างปลูกสร้างบ้าน
(1) ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
(2) หลักฐานการให้หมายเลขประจําบ้าน
(3) สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูร้ ับจ้าง
(4) สําเนาโฉนดทีดิน
(5) สัญญากูเ้ งินและจํานองกับสถาบันการเงิน
(6) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีผ่อนชําระเงินกู้
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6.ขันตอนการขอเบิกค่ าเช่ าบ้ าน
ผูม้ ีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน

ยืนแบบขอรั บ ค่า เช่ า บ้า น(แบบ
พร้อมหลักฐานทีเกียวข้อง

)

ผูม้ ีอาํ นาจรับรองการมีสิทธิ
รับรองสิ ทธิ ให้ผเู ้ บิก
แต่งตังคณะกรรมการ
เพือตรวจสอบข้อเท็จจริ ง

ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการเบิกค่าเช่าบ้าน

รายงานผลการตรวจสอบ
คืนสําเนาแบบ
ให้แก่ผขู ้ อเบิกค่าเช่าบ้าน

ยืนแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(แบบ

สํานักเบิกเงินเดือน
ทีผูข้ อเบิกปฏิบตั ิราชการ

)
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7. แนวการจัดบ้ านพัก
กระทรวงการคลัง ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดข้าราชการเข้าอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. 2550
ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ทีกค 0409.5/ว 2 ลงวันที 29 มกราคม 2550 ซึ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที 25 มกราคม
2550 โดยสรุ ปสาระสําคัญ ดังนี
การจัดบ้ านพัก
7.1 ผูม้ ีอาํ นาจการจัดบ้านพัก
(1) กําหนดให้หัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณหรื อผูท้ ี ได้รับมอบหมายเป็ นผูม้ ี อาํ นาจ
จัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักทีว่าง
( ) กําหนดให้หัวหน้าส่ วนราชการประจําสํานักงานของข้าราชการทีปฏิ บตั ิหน้าทีโดยข้าราชการ
ผูน้ นได้
ั รับคําสังให้ไปช่ วยราชการลักษณะเป็ นการประจําในต่างสํานักเบิกเงิ นเดื อนหรื อต่างสํานักงานในท้องที
เดียวกัน เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการจัดข้าราชการดังกล่าวเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ
ข้ อสั งเกต หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าทีต้องตรวจสอบข้าราชการในสังกัด เพือให้ทราบว่า
มีผใู ้ ดเป็ นผูม้ ีสิทธิ เบิกเงินค่าเช่าบ้านไม่วา่ จะกําลังใช้สิทธิ อยูห่ รื อไม่ก็ตาม เมือบ้านพักของทางราชการว่างลง ก็เป็ น
หน้าทีของหัวหน้าหน่ วยงานดังกล่าวทีจะต้องแจ้งสังการให้ขา้ ราชการเข้าอยู่อาศัย หากข้าราชการสละสิ ทธิ การ
เข้าอยู่อาศัย ก็ถือว่าเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ ได้รับค่าเช่ าบ้านจากทางราชการ และการทีไม่จดั ผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่
อาศัย หรื อการที ได้ก าํ หนดแนวปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ผูม้ ี สิ ท ธิ ยื นความประสงค์เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรขอเข้า อยู่อ าศัย หาก
ข้าราชการทีมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านไม่ยืนความจํานงขอเข้าอยู่อาศัยก็ไม่จดั ให้เข้าพัก จึงเป็ นแนวปฏิบตั ิทีขัดแย้งกับ
หลักการดังกล่าว และส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายเนืองจากต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้ขา้ ราชการ โดยไม่สมควร
7. การกําหนดประเภทบ้านพักและสิ ทธิ การเข้าอยูอ่ าศัย
กระทรวงการคลังกําหนดให้บา้ นพักของแต่ละส่ วนราชการ จะกําหนดให้เป็ นบ้านพักสําหรั บ
ข้าราชการรายใดให้พิจารณาตามความจําเป็ นเหมาะสม และสามารถปรับเปลียนได้เพือให้เกิ ดความประหยัด และ
เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเป็ นสําคัญส่ วนการจัดข้าราชการเข้าพักนันผูม้ ีอาํ นาจจัดบ้านพัก สามารถกําหนดวิธี
ปฏิบตั ิในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(1) ผู ม้ ี อ าํ นาจจัด บ้า นพัก ได้จ ัดบ้า นพัก ให้แ ก่ ข ้า ราชการผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ระดับ 7 ขึ นไป หรื อ
เทียบเท่าเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องพิจารณาว่าข้าราชการผูน้ นจะเป็
ั
นผูม้ ีสิทธิ ได้รับ
ค่าเช่าบ้านได้หรื อไม่
( ) บ้า นพัก ของส่ ว นราชการนอกเหนื อ จากบ้า นพัก ตาม ( ) ให้ ผู ม้ ี อ าํ นาจจัด บ้า นพัก จัด ให้
ข้าราชการผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 6 ลงมา หรื อเทียบเท่า และเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทีได้รับค่าเช่าบ้านเข้าอยูใ่ นบ้านพักของทาง
ราชการถึงแม้วา่ ข้าราชการรายนันจะกําลังใช้สิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านอยูก่ ็ตาม
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( ) บ้านพักของส่ วนราชการตาม( ) หากมีขา้ ราชการทีมีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านและอยูร่ ะหว่างการ
ใช้สิทธิ นาํ หลักฐานการชําระค่าเช่าซื อ หรื อผ่อนชําระเงิ นกูอ้ ยู่ก่อนแล้ว ไม่ตอ้ งจัดให้เข้าบ้าน พักของทางราชการ
แม้วา่ ต่อมาภายหลังข้าราชการรายนันจะได้รับคําสังให้ไปปฏิบตั ิราชการเป็ นการประจําใน สํานักงานใหม่ซึงอยูใ่ น
ท้องทีเดี ยวกัน ก็ไม่ตอ้ งจัดให้ขา้ ราชการรายนันเข้าพักอาศัยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามหากได้จดั ให้ขา้ ราชการทีใช้
สิ ทธิ ผ่อนชําระเงิ นกูไ้ ด้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการไปแล้วก่อน วันที 25 ม.ค. (ก่ อนวันประกาศใช้
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิ การจัดบ้านพัก) ก็ให้ขา้ ราชการ รายนันคงอยู่ในบ้านพักของทางราชการต่อไป โดยผูม้ ี
อํานาจไม่ตอ้ งเรี ยกให้ออกจากบ้านพักดังกล่าว
( ) บ้านพักของส่ วนราชการตาม( ) ผูม้ ีอาํ นาจจัดบ้านพักสามารถจัดให้ขา้ ราชการทีบรรจุเข้ารับ
ราชการครังแรก และได้รับความเดือดร้อนในเรื องทีอยูอ่ าศัย ให้อาศัยอยูใ่ นบ้านพักของทางราช การได้ แต่ทงนี
ั ใน
การกําหนดระยะเวลาในการเข้าอยูอ่ าศัยในบ้านพักให้เป็ นดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการทีจะพิจารณาซึ งถ้าหาก
เห็นว่าจะกระทบกับเงินงบประมาณของส่ วนราชการทีอยูก่ ็สามารถให้ออกจากบ้านพักได้
7. การจัดทีพักให้กบั ข้าราชการผูไ้ ม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน
( ) กรณี ผไู ้ ม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านได้ขอเข้าอยูอ่ าศัยในบ้านพักของทางราชการก่อนวันที 25 ม.ค. 50
(ก่อนวันประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ) ก็ให้อาศัยอยูใ่ นบ้านพักของทางราชการต่อไปได้จนกว่าจะมีการขอย้ายออก
จากบ้านพักเองหรื อกรณี พน้ จากตําแหน่งหน้าที
( ) กรณี ส่วนราชการได้จดั ให้ผมู ้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยูใ่ นบ้านพักครบทุกคนแล้วรวมทังได้จดั
ให้ขา้ ราชการทีบรรจุเข้ารับราชการครังแรกเข้าพักอาศัยด้วยแล้วนัน หากปรากฏว่ายังมีบา้ นพักของ ส่ วนราชการว่าง
เหลืออยูก่ ็สามารถจัดให้ผไู ้ ม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยูอ่ าศัยได้เป็ นการชัวคราว แต่ทงนี
ั ต้องมีเงือนไขว่า ถ้าหากผูม้ ี
สิ ทธิ เบิกค่าเช่าบ้านได้ยา้ ยมาและบ้านพักไม่เพียงพอ เนื องจากได้จดั ให้ผไู ้ ม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่ าบ้านเข้าอยูบ่ า้ นพักไป
แล้วนัน ผูม้ ีอาํ นาจจะต้องเรี ยกผูไ้ ม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพัก และจัดให้ผมู ้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านเข้าไป
อยูแ่ ทน
7.4 การสละสิ ทธิ การเข้าพักอาศัยในบ้านพักทีมีผลต่อสิ ทธิ การเบิกค่าเช่าบ้าน
( ) เมือทางราชการได้จดั ให้ผมู ้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพัก แต่ปรากฏว่า ข้าราชการ
ไม่ประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักทีจัดไว้ให้ย่อมถื อได้ว่าเป็ นการสละสิ ทธิ การเข้าอยู่อาศัยในบ้านพัก จึงเป็ น
ผูไ้ ม่มีสิทธิ ขอรั บเงิ นค่าเช่ าบ้านจากทางราชการ หากต่อมาภายหลังบ้านพักของสํานักงานที ข้าราชการรายได้นี
ปฏิบตั ิราชการอยู่ได้ถูกรื อถอนไปทังหมดย่อมถื อว่าทางราชการไม่ได้จดั ทีพักอาศัย จึงถือว่าไม่เป็ นผูต้ อ้ งห้ามตาม
นัยมาตรา 7 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฯ จึงเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอรับเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้
(2) เมือข้าราชการได้เข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านพัก ต่อมาสภาพบ้านพักทรุ ดโทรมจําเป็ นต้องรื อถอน
เป็ นผลทําให้ขา้ ราชการได้รับความเดือดร้อนในเรื องทีพักอาศัย หากข้าราชการจําเป็ นต้องเช่าบ้าน เพืออาศัยอยูจ่ ริ ง
ก็ยอ่ มมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้จนกว่าการซ่อมแซมบ้านพักจะแล้วเสร็ จ และสามารถเข้าอยู่
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อาศัยในบ้านพักได้ผมู ้ ีอาํ นาจจะต้องจัดผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการต่อไป
7. การจัดทําทะเบี ยนคุ มบ้านพัก ผูม้ ี อาํ นาจจัดบ้านพักจะต้องจัดทําทะเบี ยนควบคุ มการจัดข้าราชการ
เข้า - ออกในบ้านพัก ของทางราชการตามแบบที หน่ วยงานกําหนด และในกรณี ที ผูม้ ี อาํ นาจจัดบ้านพักคนเดิ ม
ได้ยา้ ยไปหรื อพ้นจากตําแหน่งหน้าทีแล้วจะต้องมอบทะเบียนคุมบ้านพักให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจคนต่อไปทุกครัง

