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พรฎ. ค่าเช่าบา้น มาตรา ๗

ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสัง่ให้เดินทางไปประจ าส านักงาน
ในต่างท้องท่ีมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าท่ีต้องจ่ายจริง
ตามท่ีสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน ...

การเกิดสิทธิ



มาตรา ๓๒

(๑) การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน ไปรกัษาการในต าแหน่ง หรือรกัษาราชการแทน 
เพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานแห่งใหม่

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(๒) การเดินทางไปประจ าส านักงานแห่งเดิม ในท้องท่ีใหม่ในกรณีย้ายส านักงาน 

(๓) การเดินทางไปปฏิบติังานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการ ท่ีมีก าหนดเวลา
ส้ินสดุของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชดัเจน ซ่ึงก าหนดเวลาตัง้แต่หน่ึงปีขึน้ไป

ประจ า



มาตรา ๓๒
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ประจ า

(๔) การเดินทางไปช่วยราชการท่ีไม่อาจก าหนดระยะเวลาส้ินสดุหรือมีเวลาไม่ถึงหน่ึงปี
ซ่ึงต่อมาภายหลงัส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นัน้อยู่ช่วยราชการ 
ณ สถานท่ีแห่งเดิมนั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการ ต่อเน่ืองและให้ถือเวลาการ
ช่วยราชการตัง้แต่วนัท่ีครบก าหนดหน่ึงปีเป็นต้นไป เป็นการช่วยราชการประจ า



กทม. ถือเป็น ๑ ท้องท่ี

จงัหวดัอ่ืน ๆ ๑ อ าเภอ คือ ๑ ท้องท่ี

๑. กรงุเทพมหานคร
๒. อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ
๓. ท้องท่ีท่ีกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดให้เป็นท้องท่ีเดียวกนั

ท้องท่ี

ยงัไม่เคยมีการ
ประกาศ

ยกระดบัเป็นอ าเภอ
ตัง้แต่ ๒๕๕๐



มาตรา ๗ (๑) ถกูจดัท่ีพกัตามหลกัเกณฑก์ารจดัข้าราชการเข้าพกัอาศยั
ในท่ีพกัของทางราชการ

กระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค ๐๔๐๘.๕ / ว ๑๔๗ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๐

ข้อยกเว้นท่ีท าให้ไม่มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบา้น

ใช้บงัคบั ๑๒๐ วนั นับแต่ประกาศ 
(๒ มกราคม ๒๕๖๐)



ข้อยกเว้นท่ีท าให้ไม่มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบา้น

มาตรา ๗ (๒) มีเคหสถานอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรอืคู่สมรสใน
ท้องท่ีท่ีไปประจ าส านักงานใหม่ โดยไม่มีหน้ีค้างช าระกบัสถาบนัการเงิน



ข้อยกเว้นท่ีท าให้ไม่มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบา้น

มาตรา ๗ (๓)ได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องท่ี
ตามค าร้องขอของตนเอง



ส่วนราชการได้มีค าสัง่ให้ย้ายตามท่ีข้าราชการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
ย่อมไม่เ กิดสิทธิค่าเช่าบ้าน เ ว้นแต่เป็นการย้ายไปไม่ตรงกับท่ีได้แจ้ง
ความประสงคไ์ว้
ค าสัง่ย้ายไม่ได้ระบุค าว่า ย้ายตามค าร้องขอ แต่ข้อเทจ็จริงข้าราชการได้แจ้ง
ความประสงคไ์ว้ ย่อมไม่เกิดสิทธิค่าเช่าบา้น
การโอนไปรบัราชการอีกส่วนราชการหน่ึงไม่ถือเป็นการย้ายตามค าร้องขอ
ของตามหนังสือเวียน ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค ๐๕๒๖.๕/ว ๑๐๙ ลว ๒๐  ธ.ค. ๒๕๔๒

การย้ายตามค าร้องขอ



ได้รบัค าสัง่ให้เล่ือนต าแหน่ง ตามผลการสอบแข่งขนั ไม่ถือเป็นการร้องขอย้าย
กรณีร้องขอย้ายในท้องท่ีเดิมสิทธิไม่เปล่ียนแปลง
กรณีย้ายตามค าร้องขอก่อนท่ีพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบบัท่ี ๖) 
พ.ศ.๒๕๔๑ มีผลบงัคบัใช้ ๒๖ มิ.ย.๔๑เป็นผู้มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนวนัท่ี 
๒๖ มิ.ย.๔๑ ก็ให้มีสิทธิได้ร ับค่าเช่าบ้านต่อไปได้ (หนังสือเวียน ด่วนท่ีสุด 
๐๔๐๙.๕/ ว ๑๙ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๙
กรณีส่วนราชการมีประกาศรบัย้าย แล้วข้าราชการเขียนค าร้องขอไป ไม่ถือว่า
เป็นการร้องขอย้าย

การย้ายตามค าร้องขอ



“ท้องท่ีท่ีเร่ิมรบัราชการครัง้แรก”

ท้องท่ีท่ีได้รบัการบรรจแุละแต่งตัง้ให้ปฏิบติัราชการ หรือมีค าสัง่
ให้ไปปฏิบติัราชการ และได้มีการรายงานตวัเพ่ือปฏิบติัราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเป็นครัง้แรก  (มาตรา ๔)

“ท้องท่ีท่ีกลบัเข้ารบัราชการใหม่”

ท้องท่ีท่ีกลบัเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี (มาตรา ๔)

มาตรา ๗ (๔)



พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สิทธิของข้าราชการผู้ท่ีได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไปประจ าส านักงานในท้องท่ีท่ีเร่ิมรบัราชการ
ครัง้แรกหรือท้องท่ีท่ีกลบัเข้ารบัราชการใหม่ ให้เร่ิมมีสิทธิการได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เม่ือได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องท่ีตัง้แต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ี
มีผลใช้บงัคบั

มีผลใช้บงัคบัวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐

ย้ายกลบัมาในท้องท่ีบรรจคุรัง้แรก
ก่อนวนัท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๐ ไม่เกิดสิทธิ

ย้ายกลบัมาในท้องท่ีบรรจคุรัง้แรกตัง้แต่
วนัท่ี ๑๑ ธ.ค. ๕๐เกิดสิทธิ

๑๑ ธ.ค. ๕๐



พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๗/๑ ในกรณีเจ้าหน้าท่ีของรฐัซ่ึงไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี
โอนมาเป็นข้าราชการไม่ ว่าครัง้ ใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตัง้ผู้ โอนมา
เป็นข้าราชการนัน้ในท้องท่ีใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งตัง้ในท้องท่ีท่ีเร่ิม
รับราชการครัง้แรกตามพระราชกฤษฎีกาน้ี และไม่มีสิทธิได้ร ับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ จนกว่าจะได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องท่ี
ตามมาตรา ๗  (มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี ๑๐ ต.ค.๒๕๕๖)

เจ้าหน้าท่ีของรฐัประเภทอ่ืนการโอนมา



พระราชกฤษฎีกา (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรา ๕ ให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัซ่ึงไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีได้โอนมาเป็นข้าราชการและมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการอยู่แล้ว ก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บงัคบั มีสิทธิ
ได้รบัค่าเช่าบา้นข้าราชการต่อไป (มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี ๑๐ ต.ค.๒๕๕๖)

เจ้าหน้าท่ีของรฐัประเภทอ่ืนการโอนมา



ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏิบติัราชการประจ าส านักงานในต่างท้องท่ีเน่ืองจาก
ส านักงานท่ีปฏิบติัราชการประจ าอยู่เดิมได้ย้ายสถานท่ีท าการไปตัง้ในท้องท่ีใหม่
มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเช่นเดียวกบัข้าราชการ
ซ่ึงได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องท่ีตามมาตรา ๗ เว้นแต่
ท้องท่ีใหม่ท่ีส านักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกบัท้องท่ีท่ีตัง้ส านักงานเดิม
ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด

กรณีส านักงานย้ายท่ีท าการ

มาตรา ๘



ท้องท่ีใกล้เคียงของกรงุเทพฯ

๓. จงัหวดัสมทุรปราการ
๓.๑ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ
๓.๒ อ าเภอบางบ่อ
๓.๓ อ าเภอบางพล
๓.๔ อ าเภอพระประแดง
๓.๕ อ าเภอพระสมทุรเจดีย์

๔. จงัหวดัสมทุรสาคร
๔.๑อ าเภอเมืองสมทุรสาคร

๕.  จงัหวดันครปฐม
๕.๑ อ าเภอพทุธมณฑล

๑. จงัหวดันนทบรีุ
๑.๑ อ าเภอเมืองนนทบรีุ
๑.๒ อ าเภอบางกรวย
๑.๓ อ าเภอบางบวัทอง
๑.๔ อ าเภอบางใหญ่
๑.๕ อ าเภอปากเกรด็

๒.  จงัหวดัปทมุธานี
๒.๑ อ าเภอเมืองปทมุธานี
๒.๒ อ าเภอคลองหลวง
๒.๓ อ าเภอธญับรีุ
๒.๔ อ าเภอล าลกูกา

ตอนท้ายของระเบียบฯ ๔๙

ท้องท่ีใกล้เคียง กรณีต่างจงัหวดั

กรณีส านักงานได้ย้ายท่ีตัง้ส านักงานภายใน
จัง ห วัด เ ดี ย วกันห รื อ ร ะห ว่ า ง จัง หวัด 
ต้องเป็นเขตท้องท่ีติดต่อกันและมีขนส่ง
สาธารณะประจ าทางให้บริการ



มาตรา ๙  ข้าราชการผู้ใดรบัราชการหรือได้รบัค าสัง่ให้ไปรบัราชการในท้องท่ีใด 
และไม่มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุท่ีมีเคหสถานอนัเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของตนเอง หรือ คู่สมรสตามมาตรา ๗(๒) แม้ว่ากรรมสิทธ์ิในเคหสถานได้โอนไป
ด้วยเหตุใด ก็ไม่ท าให้เกิดสิทธิท่ีจะได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรบัราชการ
ในท้องท่ีนั้น เ ว้นแต่  เคหสถานนั้นถูกท าลาย หรือเสียหายเ น่ืองจากภัยพิบัติ
จนไม่สามารถพกัอาศยัได้

ภัยพิบัติ  หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซ่ึงเกิดขึ้น
โดยท่ีผูซ่ึ้งได้รบัความเสียหายนัน้ไม่มีส่วนท่ีจะต้องร่วมรบัผิดด้วย (มาตรา ๔)

หากบา้นเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิไป



ข้าราชการและคู่สมรสรบัราชการในท้องท่ีเดียวกนัและต่างมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหน่ึง

ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีและมีคู่สมรส
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของรฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ หรือองคก์าร
มหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นัน้ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือข้าราชการผู้นัน้ได้อยู่ในท่ีพกั
อาศยัท่ีทางราชการจดัให้แก่คู่สมรสในท้องท่ีเดียวกนั ข้าราชการผู้นัน้ไม่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

คู่สมรสมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบา้นทัง้สองฝ่าย

มาตรา ๑๐



• การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เน่ืองจากการถกูตดัเงินเดือน
หรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รบัเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิการได้รบัค่าเช่าบ้าน 
และผู้นัน้ให้มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหน่ึงไม่มีการลดหรืองด
เบิกจ่ายเงินเดือน

• เว้นแต่เป็นการลาติดตามคู่สมรสซ่ึงย้ายไปรบัราชการในต่างประเทศ

การถกูตดัเงินเดือนหรอืการลา

มาตรา ๑๒



ข้าราชการผู้ใดซ่ึงมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการถกูสัง่พกัราชการหรือถกูสัง่
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอ่ืนใด อันเป็นเหตุให้ถกูงดเบิกจ่าย
เงินเดือน ให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ เม่ือกรณีถึงท่ีสุด ถ้าปรากฏว่า
ผู้นัน้มีสิทธิได้รบัเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านัน้ส าหรบัเดือนใด ให้มีสิทธิ
ได้รบัค่าเช่าบา้น

การถกูสัง่พกัราชการหรือให้ออกจากราชการ

มาตรา ๑๓



ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รบัเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการตัง้แต่วนัท่ีข้าราชการ     
ผูนั้น้ได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวนัท่ีรายงานตวัเพ่ือเข้ารบัหน้าท่ีและให้ส้ินสุด
ในวนัท่ีขาดจากอตัราเงินเดือนหรือวนัท่ีอยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รบัค่าเช่า
บา้นข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี

การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้น

มาตรา ๑๔



ในกรณีท่ีข้าราชการซ่ึงได้รบัค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องท่ีหน่ึงและ
ต่อมาได้รบัแต่งตัง้ให้ไปรบัราชการในท้องท่ีอ่ืนซ่ึงตนมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้ข้าราชการผู้นั ้นมีสิทธิน าหลักฐาน
การช าระค่าเช่าบ้านในท้องท่ีเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องท่ีใหม่ได้ 
ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซ่ึงอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั ้นไม่อาจติดตาม
ข้าราชการผูนั้น้ไปได้และมีความจ าเป็นต้องอาศยัอยู่ในบา้นในท้องท่ีเดิมต่อไป

การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นต่อเน่ือง

มาตรา ๑๕



ข้าราชการมีสิทธิได้รบัค่าเช่าบา้นข้าราชการ (ดมูาตรา ๗)
ได้เช่าซ้ือหรอืผอ่นช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบา้น
บา้นต้องท่ีตัง้อยู่ในท้องท่ีท่ีไปประจ าส านักงานใหม่
ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัและได้อาศยัอยู่จริง

มาตรา ๑๗

การใช้สิทธิเช่าซ้ือหรอืผอ่นช าระเงินกู้



(๑) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซ้ือหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระ
ราคาบ้านในท้องท่ีนั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้าน
หลงัท่ีเคยใช้สิทธิถกูท าลายหรือเสียหายเน่ืองจากภยัพิบติัจนไม่สามารถพกัอาศยัอยู่
ได้ ม. ๑๗ (๑)
(๒) หากเช่าซ้ือหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกบับุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่คู่สมรสและ     
มีกรรมสิทธ์ิรวมกบับุคคลอ่ืนในบ้านนัน้ จะเบิกจ่ายค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้
ได้ตามสดัส่วนแห่งกรรมสิทธ์ิส าหรบับา้นหลงัดงักล่าว ม. ๑๗(๒)

การใช้สิทธิเช่าซ้ือหรอืผอ่นช าระเงินกู้



(๓) จะต้องเป็นการผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงิน และสญัญาเช่าซ้ือหรือสญัญา
เงินกู้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  ม.๑๗(๓)

(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้
ส าหรบับ้านหลงัหน่ึงหลงัใดในท้องท่ีนัน้มาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รบัแต่งตัง้
ให้กลับไปรับราชการในท้องท่ี ท่ีเคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิ
น าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ตามท่ีได้เคยใช้สิทธิ
มาแล้ว หรือขณะท่ีย้ายมารบัราชการในท้องท่ีนั้นบ้านท่ีเคยใช้สิทธิได้โอน
กรรมสิทธ์ิไปแล้ว ม.๑๗(๔)

การใช้สิทธิเช่าซ้ือหรอืผอ่นช าระเงินกู้



(๕) หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระ
เงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้ค านวณตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ม.๑๗(๕)

การใช้สิทธิเช่าซ้ือหรอืผอ่นช าระเงินกู้



(๑) ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
(๒)รฐัวิสาหกิจท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือด าเนินกิจการเก่ียวกบัการเคหะ
(๓) สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือด าเนิน กิจการ
เก่ียวกบัการเคหะ
(๔) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทนุฯ
(๕) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามฯ
(๖) บริษทับริหารสินทรพัยต์ามพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรพัย ์พ.ศ.๒๕๔๑ 
ซ่ึงด าเนินกิจการรบัซ้ือหรือรบัโอนสินทรพัยด้์อยคณุภาพของสถาบนัการเงินตาม (๑)
(๗) นิติบคุลท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือด าเนินกิจการเก่ียวกบัการเคหะ

สถาบนัการเงิน



ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บงัคบักบัการเช่าซ้ือ
หรือการผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านโดยอนุโลม ตาม ม.๑๗ 
วรรคสอง

การเช่าซ้ือกบัการเช่า



• คู่สมรสของผูมี้สิทธิท าสญัญาซ้ือขายบา้น หรือสญัญาจ้างปลกูสร้างบ้าน และ
สญัญากู้เงิน ในระหว่างสมรสเพียงฝ่ายเดียวผู้มีสิทธิสามารถน าหลกัฐาน
ดงักล่าวมาเบิกค่าเช่าบา้นได้

• ซ้ือคอนโด ๒ ห้องเจาะทะลุฝาห้องเพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัในลกัษณะ ๑ หลงั 
ท าสญัญาซ้ือขายฉบบัเดียวกนัเบิกได้ในวงเงินท่ีซ้ือ ๒ ห้อง

หลกัการเก่ียวกบัมาตรา ๑๗



• บ้านท่ียงัมีหน้ีค้างช าระซ่ึงเป็นทรพัยสิ์นส่วนตวัของคู่สมรส ไม่สามารถ
น ามาเบิกค่าเช่าบา้นได้

• ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ เ พ่ือช าระราคาบ้าน 
ขณะเดียวกนักแ็บ่งห้องในบ้านหลงัดงักล่าวให้ผู้อ่ืนเช่าอาศยัอยู่ด้วย 
สามารถน าเบิกค่าเช่าบา้นได้ โดยไม่ต้องหกัเงินค่าเช่าท่ีได้รบั

หลกัการเก่ียวกบัมาตรา ๑๗



• กู้ เ งินเพ่ือช าระค่าปลูกสร้างบ้านหลายครัง้  เพราะบ้านยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ถือจ านวนเงินค่าสร้างจนถึงวนัท่ีเข้าอยู่อาศยับ้านหลงันัน้จริงเป็นหลกั 
ไม่ว่าจะกู้ครัง้เดียวหรือหลายครัง้ แต่การกู้เพ่ิมเติมภายหลงัจากสร้างบ้านเสรจ็
แล้วถือว่าไม่ใช่การกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้าน ด่วนมาก ๐๕๐๒/ว ๔๙ ลว. ๒๙ 
มี.ค.๒๕๓๔

หลกัการเก่ียวกบัมาตรา ๑๗



• การท าสัญญากู้เงินฉบบัใหม่จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวงเงินและ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ตามสญัญาฉบบัแรก

• ท าสญัญากู้เงินเพ่ือซ้ือบ้านและท่ีดินร่วมกบับุคคลอ่ืน โดยปรากฏช่ือ
ข้าราชการผู้มีสิทธิและบุคคลอ่ืนในโฉนดท่ีดิน และสัญญาซ้ือขาย 
เบิกจ่ายได้ ๑/๒ (หารตามจ านวนรายช่ือ)

หลกัการเก่ียวกบัมาตรา ๑๗



ในท้องท่ีเดิมข้าราชการต้องเคยได้ใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซ้ือฯ 
มาเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา ๑๗ แล้ว ต่อมาย้ายไปในท้องท่ีใหม่และตนเอง
มีสิทธิได้รบัค่าเช่าบ้าน (มาตรา ๗) มีสิทธิน าหลักฐานในท้องท่ีเดิมมาเบิก
ค่าเช่าบา้นในท้องท่ีใหม่ได้

การใช้สิทธิเบิกเช่าซ้ือ/ผอ่นเงินกู้ต่อเน่ือง



วงเงินในสญัญาซ้ือขายต า่กว่าสญัญากู้เงิน 
(ระเบียบฯ ข้อ  ๗ วรรคสอง) 

หากวงเงินในสญัญาซ้ือขายบ้าน หรือสญัญาซ้ือขายบ้านพร้อมท่ีดิน 
หรือสญัญาจ้างปลูกสร้างบ้าน ต า่กว่าสญัญากู้เงิน ข้าราชการผู้ใช้สิทธิ
ต้องย่ืนหลักฐานท่ีสถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้วงเงิน
ตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนช าระรายเดือน
เป็นจ านวนเท่าใด

ระเบียบกระทรวงการคลงั



การรบัรองสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หากเป็นข้าราชการท่ีมีต าแหน่งตัง้แต่
ช านาญการ หรือ ซี ๗ ลงไป จะต้องให้ผู้บงัคับบญัชาหรือหัวหน้า
ส านักงานซ่ึงไม่ต า่กว่าระดบั ๖ หรือเทียบเท่า เป็นผูร้บัรอง
แต่ถ้าเป็นระดับช านาญการพิเศษ หรือซี ๘ ขึ้นไป สามารถรบัรอง
ตวัเองได้

การรบัรอง

ข้อ ๘



การตรวจสอบสิทธิ

ข้อ ๙

เม่ือข้าราชการย่ืนแบบขออนุมติัการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕) และ
มีการรบัรองสิทธิในส่วนท่ี ๒ แล้ว ให้ผู้มีอ านาจอนุมติัตามข้อ ๑๐ 
แต่งตั ้งคณะกรรมการ ซ่ึ ง เ ป็น ข้ าราชการไ ม่ น้อยก ว่า  ๓  คน 
ให้ด าเนินการตรวจสอบสิทธิ



การอนุมติั

ข้อ ๑๐

ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ ท่ีหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
เป็นผูอ้นุมติัให้ในแบบ ๖๐๐๕ ส่วนท่ี ๓ (การอนุมติัค่าเช่าบ้าน เบิกจ่าย
จากส านักเบิกเงินเดือน)
วนัท่ีรบัรองว่าผู้ขอมีสิทธิเบิกตาม ๖๐๐๕ ส่วนท่ี ๓ สามารถรบัรอง
ย้อนหลงัไปถึงวนัท่ีผูมี้สิทธิมารายงานตวัเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีได้



• ย่ืนแบบขอรบัค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมสญัญาเช่า สญัญาเช่าซ้ือ สญัญาเงินกู้ และหลกัฐานอ่ืนๆ
และย่ืนแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) พร้อมหลกัฐานการช าระเงิน ณ ส านักงาน
ท่ีข้าราชการผูนั้น้ปฏิบติัราชการ (ระเบียบฯ ข้อ ๖,๗, ๑๑)

• ไปช่วยปฏิบติัราชการประจ า ย่ืนแบบ ๖๐๐๕ ณ ส านักงานท่ีไปช่วยปฏิบติัราชการ โดยให้บุคคล
ต า ม ข้ อ  ๘  เ ป็ น ผู้ ร อ ง สิ ท ธิ  แ ล ะ บุ ค ค ล ต า ม ข้ อ  ๑ ๐  ท่ี ส า นั ก ง า น ท่ี ไ ป ช่ ว ย ฯ 
เ ป็นผู้ แ ต่ งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจ ริ ง  แ ล้ ว ส่ งแบบดังกล่ าวไปให้บุคคล
ตามข้อ ๑๐ ท่ีส านักงานท่ีเบิกเงินเดือนเป็นผู้อนุมติัในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ (ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๕ (๒) และ ๑๖)

หลกัการของแบบ ๖๐๐๕ และ ๖๐๐๖



•ย่ืนแบบแบบ ๖๐๐๕ ไว้แล้ว แต่ยงัไม่ได้รบัอนุมติั ต่อมาได้รบัค าสัง่เดินทางไปประจ า
ส านักงานใหม่ในสังกัดเดิม ให้ย่ืนแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖  พร้อมหลักฐาน
ในช่วงเวลาท่ีตนมีสิทธิ ณ ส านักงานเดิมท่ีส านักงานใหม่
•หากได้รับอนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ย่ืนแบบ ๖๐๐๖ หรือย่ืนไว้แล้ว
แต่ยงัไม่ได้รบัอนุมติั ให้ย่ืนแบบ ๖๐๐๖ ใหม่ พร้อมหลกัฐานท่ีส านักงานใหม่ ส าหรบัแบบ 
๖๐๐๕ ท่ีได้รบัอนุมติัไว้แล้วให้ส านักงานเดิมจดัส่งส านักงานใหม่โดยเรว็

(ระเบียบฯ ข้อ ๑๘)

หลกัการของแบบ ๖๐๐๕ และ ๖๐๐๖



ข้าราชการผูมี้สิทธิได้รบัค าสัง่ให้โอนไปรบัราชการประจ าส านักงานใหม่
โดยเปล่ียนสังกัด แต่ยงัไม่ได้ย่ืนขอรบัค่าเช่าบ้านหรือยังไม่ได้ย่ืน
ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาท่ีตนมีสิทธิ ณ ส านักงานเดิม ให้ย่ืน
แบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ ท่ีส านักงานเดิม

(ระเบียบฯ ข้อ ๑๙)

หลกัการของแบบ ๖๐๐๕ และ ๖๐๐๖



กรณีถึงแก่กรรม ให้ทายาทของข้าราชการผู้ นั ้น ย่ืนค าขอ ณ ส านักงาน
ท่ีรบัราชการครัง้สดุท้าย
กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ให้ข้าราชการผู้นัน้ย่ืนค าขอ 
ณ หน่วยงานผู้เบิกบ านาญ หรือส านักงานท่ีรบัราชการครัง้สุดท้าย แล้วแต่กรณี   
(ระเบียบฯ ข้อ ๒๐)

ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รบัเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้น ให้ย่ืนหลักฐานท่ีเก่ียวข้องโดยไม่ต้องย่ืนแบบ ๖๐๐๕ ใหม่  
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๗)

หลกัการของแบบ ๖๐๐๕ และ ๖๐๐๖



• โอนย้ายโดยเปล่ียนสงักดั หรือเปล่ียนส านักเบิกเงินเดือน
• ได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องท่ีโดย

ไม่เปล่ียนส านักเบิกเงินเดือน
• เปล่ียนแปลงสญัญาเช่าบา้น หรือเช่าซ้ือ หรือสญัญาเงินกู้

(ระเบียบฯ ข้อ ๑๕)

กรณีท่ีต้องย่ืน ๖๐๐๕ ใหม่



ค่าเช่าบ้านถือเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น เม่ือส่วนราชการ
ได้รบัแบบ ๖๐๐๖ และให้เบิกจ่ายงบประมาณปีท่ีได้รบั
แบบดงักล่าว  (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒)

กรณีท่ีคู่สมรสของผู้มีสิทธิ ได้ท าสญัญาเช่าบ้าน สญัญา
ซ้ือขายบ้าน หรือสญัญาจ้างปลูกสร้างบ้าน และสญัญากู้
เงินเพ่ือช าระราคาบ้าน หรือท าสญัญาเช่าบ้านในระหว่าง
สมรสเพียงฝ่ายเดียว ผูมี้สิทธิสามารถน าหลกัฐานมาเบิก
ค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑)

การขอเบิกเงินค่าเช่าบา้น



กรณีท่ีมีการขยายเงินกู้หรือขยายระยะเวลาการผ่อน
ช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านให้น าหลกัฐานการผ่อน
ช าระมาเบิกค่าเช่าบา้นได้ตามจ านวนเงินกู้และระยะเวลา
การผ่อนช าระท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้ฉบับแรก
(ระเบียบฯ ข้อ ๒๓)

การขยายวงเงินหรอืระยะเวลา






