คาเชาบาน
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2. สาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
3. สิทธิที่จะไดรับคาเชาบาน
- นับแตวันที่เชาและอาศัยอยูจริงแตไมกอนวันรายงานตัว
- สิน้ สุดในวันทีข่ าดจากอัตราเงินเดือนหรือวันทีอ่ ยูใ นขายหมดสิทธิ
4. ประเภทของการเบิก แบงเปน 3 ประเภท
- เชาบาน
- เชาซื้อบาน
- ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน
5. หลักฐานการยื่นขอเบิก
6. การตรวจสอบ
7. การรับรอง
8. แนวการจัดบานพัก
9. แนวถามตอบและหนังสืออางอิง

คาเชาบานขาราชการ
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1.1 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ. ศ. 2547
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2549
1.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว2 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

2. สาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
คาเชาบานเปนคาตอบแทนซึ่งทางราชการกําหนดใหกับขาราชการซึ่งไดรับความเดือดรอน
ในเรื่องที่อยูอาศัยเนื่องจากทางราชการเปนเหตุ คือไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการเปนการประจําในตาง
ทองที่และไมมีที่อยูอาศัยของตนเองหรือของสามี/ภรรยาที่พอจะอาศัยอยูไดในทองที่นั้น โดยขาราชการ
ผูเบิกตองเชาและอาศัยอยูจริง จึงจะมีสิทธินําหลักฐานการเชาบานมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการได
ไมเกินจํานวนที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ
ผูที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ผูที่จะมีสิทธิเบิกคาเชาบานจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ พ. ศ. 2547 มาตรา 7 คือ เปนขาราชการที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใน
ตางทองที่ * และไมเขาขายขอหามดังตอไปนี้
1. ทางราชการไดจัดที่พักใหอยูแลว
2. มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ไปประจําสํานักงาน
ใหมโดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน
3. ไดรับคําสั่งใหไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่รับราชการครั้งแรก หรือทองที่ที่
กลับเขาราชการใหม
4. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง
ทางราชการจัดบานพักให

ขาราชการไดรับคําสั่งใหไปประจําใน
ตางทองที
ีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ขา่มราชการการรรรรร
เวนแต

มีบานเปนของตนเองหรือคูสมรสโดย
ไมมีหนี้คางชําระกับธนาคาร

หมายเหตุ * ทองที่ หมายถึง กรุงเทพมหานคร อําเภอ กิ่งอําเภอ

ถูกยายไปทองที่ที่เริ่มรับราช
การครั้งแรก

ไดรับคําสั่งใหไปตามคํารองขอของ
ตนเอง

-2มาตรา 8
ขาราชการผูซึ่งตองไปปฏิบัติราชการประจําในตางทองที่เนื่องจากสํานักงานเดิมยายไปตั้ง
ทองที่ใหมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน เวนแตทองที่ใหมที่สํานักงานเดิมยายไปอยูใกลเคียงกับทองที่สํานักงานเดิม
ขาราชการ

สํานักงานเดิม

ยายไปทองที่ใหม

มีสิทธิเบิก

ไมมีสิทธิเบิก

ยายไปทองที่ใกลเคียง
สํานักงานเดิม

มาตรา 9
ขาราชการไดรับคําสั่งใหยายไปในทองที่มีเคหสถานของตนเองหรือคูสมรส ตามมาตรา 7(2)
ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานแมกรรมสิทธิ์จะโอนไปแลว เวนแตบานนั้นถูกทําลายหรือเสียหายดวยภัยพิบัติ**
จนไมสามารถอาศัยอยูได มีสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการได
ขาราชการ

มีสิทธิเบิกคาเชาบาน

ยายไปทองที่ที่มีเคหสถานของตนเอง
หรือคูสมรสตามมาตรา 7 (2)

ไมมีสิทธิเบิก

บานถูกทําลายดวยภัยพิบัติ

มาตรา 15,มาตรา 18
ขาราชการซึง่ ไดรบั คาเชาบานในทองทีห่ นึง่ ตอมาไดรบั คําสังใหยา ยไปตางทองทีซ่ งึ่ ตนมีสทิ ธิไดรบั คาเชาบาน
มีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาบาน (คาผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกู) ในทองที่เดิมมาเบิกคาเชา
บานในทองที่ใหมได
นําหลักฐานการชําระคาเชาบานในทอง
ที่เดิมมาเบิกทองที่ใหมได
ขาราชการ

มีสิทธิไดรับคาเชาบานใน
ทองที่ใหม

นําหลักฐานการผอนชําระเงินกูในทองที่
เดิมมาเบิกทองที่ใหมได

หมายเหตุ ** ภัยพิบัติ หมายความวา ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอยางใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผูซึ่งไดรับ
ความเสีย นั้นไมมีสวนที่จะตองรวมรับผิดดวย

-3มาตรา 17
ขาราชการมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไดเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบานในทองทีป่ ระจําสํานักงานใหมเพือ่ ใชเปนทีอ่ ยูอ าศัยและไดอาศัยอยูจ ริงในบานนัน้ ใหขา ราชการ
นําหลักฐานการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดไมเกินจํานวนที่
กําหนดตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการตามเงื่อนไขตอไปนี้
1. ตนหรือคูส มรสไดทาํ การผอนชําระคาเชาซือ้ หรือผอนชําระเงินกูเ พือ่ ชําระราคาบานในทองทีน่ นั้
จะเบิกไดเฉพาะบานหลังแรกเทานั้น เวนแต บานหลังที่เคยใชสิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ
จนไมสามารถพักอาศัยอยูได
2. หากเชาซื้อหรือผอนชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิรวม
กับบุคคลอื่นจะเบิกจายคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิสําหรับบานดังกลาว
3. จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซือ้ หรือผอนชําระเงินกูเ พือ่ ชําระราคาบานกับสถาบันการเงิน***
และสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
4. ตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกูสําหรับบานหลัง
หนึ่งหลังใดในทองที่นั้นมาแลว เวนแตถูกแตงตั้งใหกลับเขารับราชการในทองที่ที่เคยใชสิทธินั้นและเปน
การใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกูในทองที่ที่เคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะที่
ยายมารับราชการในทองที่นั้น บานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิไปแลว
5. หากกูเงินสูงกวาราคาบานใหนําคาผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานไดโดยใหคํานวณตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด****
ขาราชการ

เชาซื้อ/ผอนชําระเงินกู

ตองเปนการผอนชําระ
บานเพียงหลังเดียวใน
ทองที่นั้น

หากกูและมีกรรมสิทธิ์รวม
กับบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรส
เบิกไดตามสัดสวนแหง
กรรมสิทธิ์

มีสิทธินําหลักฐานการผอน
ชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบาน

กูเงินกับสถาบันการเงิน/สัญญาเชาซื้อ/
สัญญาเงินกู เปนไปตามกระทรวงการ
คลังกําหนด

กูเงินสูงกวาราคาบานให
นําหลักฐานมาเบิกคาเชา
บานไดคํานวณตามหลัก
เกณฑที่ กค.กําหนด

ตองไมเคยใชสิทธิผอนชําระบานหลัง
หนึ่งหลังใดมาแลว เวนแตนําหลักฐาน
ที่เคยใชมาแลวมาเบิกตอหรือบานที่เคย
ใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิไ์ ปแลว

-4หมายเหตุ *** สถาบันการเงินเพื่อใชสิทธิเบิกคาเชาบาน ไดแก

1. ธนาคารพาณิชย ตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย
2. รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อเชาซื้อบาน
หรือผอนชําระราคาบาน

3. สหกรณที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ และมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ
4. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
5. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารอิสลามอิสลามแหงประเทศ
ไทย
6. บริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพยบริษัทบริหารสินทรัพย
พ.ศ. 2541 ซึ่งดําเนินกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตาม (1)
7. นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคและดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือการใหเชาซื้อบานหรือ
ใหกูยืมเพื่อชําระราคาบาน
**** คํานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
เงินกูสูงกวาราคาบาน
จํานวนเงินที่สามารถนํามาเบิกรายเดือน =

ราคาบาน
X อัตราผอนชําระเงินกูรายเดือน
จํานวนเงินกูทั้งหมด

3. สิทธิที่จะเชาไดรับคาบาน
- นับแตวันที่เชาและอาศัยอยูจริง แตไมกอนวันรายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่
- สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน หรืออยูในขายหมดสิทธิ

4. ประเภทของการเบิก มี 3 แบบคือ
1. เชาบาน
2. เชาซื้อบาน
3. ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน

5. หลักฐานการยื่นขอเบิก
• กรณีเชาบาน
1. สัญญาเชา
2. ผังบานเชาโดยแสดงพื้นที่ที่เชา

-53. แผนที่แสดงระยะทางจากบานที่เชาไปถึงสถานที่ทํางาน
4. หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ของเจาของบานเชา ถาเปนการเชาชวงใหแสดงสัญญาเชาระหวาง
ผูใหเชาชวงกับเจาของผูใหเชาบาน
5. บัตรประจําตัวของผูเสียภาษีเงินไดของผูใหเชาบาน
6. สําเนาทะเบียนบานของบานที่เชา
• กรณีเชาซื้อบาน
1. สัญญาเชาซื้อบาน
2. สําเนาทะเบียนบานของบานที่เชาซื้อ
• กรณีผอนชําระเงินกูเพื่อซื้อบานพรอมที่ดิน
1. สําเนาโฉนดที่ดิน
2. สัญญาซื้อขายบานและที่ดินที่จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
3. สัญญากูเงินและจํานองกับสถาบันการเงิน
4. บัตรประจําตัวผูเสียภาษีของผูขายบาน
5. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ผอนชําระเงินกู
• กรณีกูเพื่อซื้อที่ดินและจางปลูกสรางบาน
1. ใบนุญาตใหกอสรางอาคาร
2. หลักฐานการใหหมายเลขประจําบาน
3. สัญญาจางปลูกสรางบานและสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูรับจาง
4. สําเนาโฉนดที่ดิน
5. สัญญากูเงินและจํานองกับสถาบันการเงิน
6. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ผอนชําระเงินกู

6. การตรวจสอบ
เมื่อสถานศึกษาไดรับแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ 6000) พรอมเอกสารใหหัวหนาสถานศึกษา
แตงตั้งกรรมการไมนอยกวา 3 คน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และบันทึกการตรวจสอบลงในแบบรายงาน
การตรวจสอบคําขอรับคาเชาบาน พรอมใหคาํ รับรองเสนอตอหัวหนาสถานศึกษา แตถา คณะกรรมการเห็นวา
หลักฐานประกอบคําพิจารณายังไมเพียงพอที่จะใหคํารับรองได ก็ใหเสนอหัวหนาสถานศึกษาเรียกหลักฐาน
อื่นเพิ่มเติม
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7. การรับรอง
เมื่อหัวหนาสถานศึกษาไดตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ แลวเห็นวาผูขอรับเงินคาเชาบานเปนผูมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานก็ใหลงนามรับรองในแบบ 6000
เมื่อไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานแลวตองมีหลักฐานการขอเบิกดังนี้
1. แบบขอเบิกเงินคาเชาบานในแบบ 6001
2. ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน คาผอนชําระคาเชาซือ้ หรือคาผอนชําระเงินกูเ พือ่ ชําระราคาบาน

8. แนวการจัดบานพัก
ความเปนมาและหลักการทั่วไป
หลักการของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการทีก่ าํ หนดสิทธิการเบิกเงินคาเชาบานวา ขาราชการผูมีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน หากทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว ยอมไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานจากทางราชการ
ทั้งนี้เพื่อใหบานพักที่สวนราชการจัดสรางไวไดเกิดการใชประโยชนตามวัตถุประสงคในการสรางบานพัก
และสงผลใหทางราชการประหยัดเงินงบประมาณในการเบิกจายเงินคาเชาบานใหแกขาราชการ หลักการ
ดังกลาวแตเดิมกระทรวงการคลังไดมีหนังสือแจงเวียนหลักเกณฑการเบิกเงินคาเชาบาน และสิทธิการพัก
อาศัยในบานพักของทางราชการ จํานวน 2 ฉบับ คือ หนังสือกระทรวงการคลังที่ ว.50449/2492 ลงวันที่
8 ธันวาคม 2492 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0502/57503 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 ตอมา
เมื่อพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน พ.ศ. 2527 ไดกําหนดใหขาราชการสามารถใชสิทธิเบิกคาเชาบานใน
ลั ก ษณะนําหลั ก ฐานการผ อ นชําระค า เช า ซื้ อ หรือผอ นชําระเงินกูเ พื่ อซื้อบานหรือปลู กสร างบา นมาเบิก
คาเชาบานจากทางราชการได กระทรวงการคลังจึงมีหนังสือแจงหลักเกณฑใหสวนราชการสามารถใชดุล
พินิจ ไมจําตองจัดใหขาราชการที่ใชสิทธิเบิกคาเชาซื้อบานหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานเขาอยู
บานพักที่วางลงได ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0514/17441 ลงวันที่ 4 เมษายน 2529
ซึ่งกระทรวงการคลังไดยกเลิกหนังสือสั่งการทั้ง 3 ฉบับแลว และไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใน
การจัดขาราชการเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค.
0409.5/ว 7 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 ผลใชบังคับเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 แตปจจุบันไดยกเลิกหลัก
เกณฑและวิธีการจัดขาราชการเขาอาศัยในบานพัก พ.ศ. 2547 และไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดขา
ราชการเขาอาศัยในบานพักของทางราชการ พ.ศ. 2550 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.5/ว 2 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 25 มกราคม 2550 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
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1. ผูมีอํานาจการจัดบานพัก
1.1 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจจัด
ขาราชการเขาพักอาศัยในบานพักที่วาง สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี * คําสั่งมอบอํานาจ ในการกําหนดบานพักและการจัดใหขาราชการ
เขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ โดยใหพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัด
และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ทั้งนี้ตองอยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการจัดขาราชการเขาอาศัยใน
บานพัก พ.ศ. 2550 โดยมอบใหบุคคลตอไปนี้ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
(1) บานพักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) บานพักของสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษา
* คําสั่ง สพฐ. ที่ 361/2550 สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน 2550

1.2 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการประจําสํานักงานของขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ โดยขาราชการ
ผูนั้นไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการลักษณะเปนการประจําในตางสํานักเบิกเงินเดือนหรือตางสํานักงาน
ในทองที่เดียวกัน เปนผูมีอํานาจในการจัดขาราชการดังกลาวเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ

ขอสังเกต หัวหนาหนวยงานตาง ๆ มีหนาที่ตองตรวจสอบขาราชการในสังกัด เพื่อใหทราบวา
มีผใู ดเปนผูม สี ทิ ธิเบิกเงินคาเชาบาน ไมวา จะกําลังใชสทิ ธิอยูห รือไมกต็ าม เมือ่ บานพักของทางราชการวางลง
ก็เปนหนาทีข่ องหัวหนาหนวยงานดังกลาวทีจ่ ะตองแจงสัง่ การใหขา ราชการเขาอยูอ าศัย หากขาราชการสละสิทธิ
การเขาอยูอาศัย ก็ถือวาเปนผูไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานจากทางราชการ และการที่ไมจัดผูมีสิทธิเบิก คาเชา
บานเขาอยูอาศัย หรือการที่ไดกําหนดแนวปฏิบัติใหผูมีสิทธิยื่นความประสงคเปนลายลักษณอักษรขอเขาอยู
อาศัย หากขาราชการที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานไมยื่นความจํานงขอเขาอยูอาศัยก็ไมจัดใหเขาพัก จึงเปนแนว
ปฏิบัติที่ขัดแยงกับหลักการดังกลาว และสงผลใหเกิดความเสียหายเนื่องจากตองจายคาเชาบานใหขาราชการ
โดยไมสมควร
2. การกําหนดประเภทบานพักและสิทธิการเขาอยูอาศัย
กระทรวงการคลังกําหนดให บานพักของแตละสวนราชการ จะกําหนดใหเปนบานพักสําหรับขา
ราชการรายใด ใหพิจารณาตามความจําเปน เหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนได เพื่อใหเกิดความประหยัด
และเปนประโยชนตอ ทางราชการเปนสําคัญ สวนการจัดขาราชการเขาพักนัน้ **ผูม อี าํ นาจจัดบานพัก
** ผูมีอํานาจจัดที่พัก หมายถึง ผูมีอํานาจตามขอ 1 ที่อธิบายดังกลาวขางตนไวแลว
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นี้
2.1 ผูมีอํานาจจัดบานพัก ไดจัดบานพักใหแกขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 7 ขึ้นไป หรือ
เทียบเทา เขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ โดยไมจําเปนตองพิจารณาวา ขาราชการผูนั้นจะเปนผูมี
สิทธิไดรับคาเชาบานไดหรือ
2.2 บานพักของสวนราชการนอกเหนือจากบานพักตามขอ 2.1 ใหผูมีอํานาจจัดบานพัก จัดให
ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ลงมา หรือเทียบเทา และเปนผูมีสิทธิที่ไดรับคาเชาบานเขาอยูในบานพัก
ของทางราชการถึงแมวาขาราชการรายนั้นจะกําลังใชสิทธิเบิกคาเชาบานอยูก็ตาม
2.3 บานพักของสวนราชการตามขอ 2.2 หากมีขาราชการที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานและ
อยูระหวางการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อ หรือผอนชําระเงินกูอยูกอนแลว ไมตองจัดใหเขาบาน
พักของทางราชการ แมวาตอภายหลังขาราชการรายนั้นจะไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการเปนการประจําใน
สํานักงานใหมซึ่งอยูในทองที่เดียวกัน ก็ไมตองจัดใหขาราชการรายนั้นเขาพักอาศัยเชนกัน แตอยางไรก็
ตามหากไดจัดใหขาราชการที่ใชสิทธิผอนชําระเงินกูไดเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการไปแลวกอน
วันที่ 25 มกรคา 2550 (กอนวันประกาศใชหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจัดบานพัก) ก็ใหขาราชการ
รายนั้นคงอยูในบานพักของทางราชการตอไป โดยผูมีอํานาจไมตองเรียกใหออกจากบานพักดังกลาว
2.4 บานพักของสวนราชการตามขอ 2.2 ผูมีอํานาจจัดบานพักสามารถจัดใหขาราชการที่
บรรจุเขารับราชการครั้งแรก และไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัย ใหอาศัยอยูในบานพักของทางราช
การได แตทั้งนี้ในการกําหนดระยะเวลาในการเขาอยูอาศัยในบานพัก ใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาสวน
ราชการที่จะพิจารณา ซึ่งถาหากเห็นวาจะกระทบกับเงินงบประมาณของสวนราชการที่อยู ก็สามารถให
ออกจากบานพักได
3. การจัดที่พักใหกับขาราชการผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
3.1 กรณีผไู มมสี ทิ ธิเบิกคาเชาบานไดขอเขาอยูอ าศัยในบานพักของทางราชการกอนวันที่ 25 ม.ค. 50
(กอนวันประกาศใชหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ) ก็ใหอาศัยอยูในบานพักของทางราชการตอไปไดจนกวาจะมี
การขอยายออกจากบานพักเองหรือกรณีพนจากตําแหนงหนาที่
3.2 กรณีสวนราชการไดจัดใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยูในบานพักครบทุกคนแลว รวมทั้ง
ไดจัดใหขาราชการที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรกเขาพักอาศัยดวยแลวนั้น หากปรากฎวายังมีบานพักของ
สวนราชการวางเหลืออยู ก็สามารถจัดใหผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยูอาศัยไดเปนการชั่วคราว แตทั้งนี้
ตองมีเงื่อนไขวา ถาหากผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดยายมาและบานพักไมเพียงพอ เนื่องจากไดจัดใหผูไมมี
สิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยูบานพักไปแลวนั้น ผูมีอํานาจจะตองเรียกผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานออกจากบาน
พักและจัดใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาไปอยูแทน
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4.1 เมื่ อทางราชการได จัดใหผูมีสิทธิเ บิก คา เชาบานเขาพั กอาศัยในบานพัก แตปรากฏวา
ขาราชการไมประสงคจะเขาอยูอาศัยในบานพักที่จัดไวให ยอมถือไดวาเปนการสละสิทธิการเขาอยูอาศัยใน
บานพัก
จึงเปนผูไมมีสิทธิขอรับเงินคาเชาบานจากทางราชการ หากตอมาภายหลังบานพักของสํานัก
ยอมถือวาทางราชการไมไดจัดที่พัก
งานที่ขาราชการรายไดนี้ปฏิบัติราชการอยูไดถูกรื้อถอนไปทั้งหมด
อาศัยให จึงถือวาไมเปนผูตองหามตามนัยมาตรา 7 (1) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ ฯ
จึงเปนผูมีสิทธิขอรับเงินคาเชาบานจากทางราชการได
4.2 เมื่อขาราชการไดเขาพักอาศัยอยูในบานพัก ตอมาสภาพบานพักทรุดโทรมจําเปนตอง
รื้อถอน เปนผลทําใหขาราชการไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่พักอาศัย หากขาราชการจําเปนตองเชาบาน
เพื่ออาศัยอยูจริง ก็ยอมมีสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดจนกวาการซอมแซมบานพักจะแลวเสร็จ
และสามารถเขาอยูอ าศัยในบานพักได
ผูม อี าํ นาจจะตองจัดผูม สี ทิ ธิเบิกคาเชาบานเขาพักอาศัยในบานพักของ
ทางราชการตอไป
5. การจัดทําทะเบียนคุมบานพัก
ผูมีอํานาจจัดบานพักจะตองจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดขาราชการเขา– ออกในบานพักของ
ทางราชการตามแบบที่หนวยงานกําหนด และในกรณีที่ผูมีอํานาจจัดบานพักคนเดิมไดยายไปหรือพนจาก
ตําแหนงหนาที่แลว จะตองมอบทะเบียนคุมบานพักใหกับผูมีอํานาจคนตอไปทุกครั้ง

9. แนวถามตอบและหนังสืออางอิง
ปญหาคาบานเชาบานทีเ่ กีย่ วของกับมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานฯพ.ศ. 2527 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
(1) ทางราชการจัดบานพักอาศัยใหอยูแ ลว
1. ถาม ขาราชการผูหนึ่งขณะปฏิบัติราชการที่ สพท. อุทัยธานี ไดใชสิทธิเบิกคาเชาบานใน
ลักษณะผอนชําระเงินกู ตอมา สพฐ. ไดมีคําสั่งใหขาราชการรายนี้ไปดํารงตําแหนงที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 ปรากฏวา โรงเรียนมีบานพักครูวาง 20 หลัง
กําหนดใหเปนบานพักสําหรับผูบริหารโรงเรียน 1 หลัง และปจจุบันมีบานพักทั่วไป 13 หลัง สพฐ. เห็นวา
ผูมีอํานาจจัดบานพัก ไมตองจัดใหขาราชการรายนี้เขาพักในบานพักของทางราชการ และใหมีสิทธินํา
หลักฐานการผอนชําระเงินกูเ พือ่ ชําระราคาบานดังกลาวมาเบิกคาเชาบานได จึงหารือวา ความเขาใจของ สพฐ.
ถูกตองหรือไม
ตอบ ขณะนี้โรงเรียนมีบานพักทั่วไปวาง 13 หลัง และมีขาราชการดํารงตําแหนงระดับ 7
ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานเปนจํานวนมาก ผูมีอํานาจจัดบานพักควรกําหนดใหบานพักทั่วไป เปนบานพัก

สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับ 7 รวมถึงขาราชการรายนี้ จะตองถูกจัดเขาบานพักของโรงเรียน ซึ่งจะไมมี
สิทธิไดรับคาเชาบาน และไมมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการได
( หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5 / 28171 ลงวันที่ 13 กันยายน 2547 )
2. ถาม ขาราชการผูหนึ่งเคยใชสิทธิเบิกคาเชาบาน ระหวางป 2518 – 2521 แตเนื่องจากตอมา
บานพักโรงเรียนวาง จึงถูกจัดเขาอยูบ า นพักของทางราชการมาตลอด จนกระทัง่ บานพักทรุดโทรมจําเปนตองรือ้ ถอน
ทําใหขา ราชการรายนีเ้ ดือดรอนทีอ่ ยูอ าศัย และไดเชาบานเพือ่ อยูอ าศัย แตเปนการเชาบานหลังวันที่ 26 มิถนุ ายน 2541
จึงถือวาขาราชการรายนีจ้ ะเปนผูม สี ทิ ธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดหรือไม
ตอบ ขาราชการรายนีไ้ ดเคยเชาบานและใชสทิ ธิเบิกคาเชาบานอยูก อ นวันที่ 26 มิถนุ ายน 2541 ตอมา
ไดถกู จัดเขาอยูใ นบานพักของทางราชการ จึงตองงดเบิกคาเชาบาน ตอมาเมือ่ บานพักของทางราชการถูกรือ้ ถอน
ยอมถือวาทางราชการไมไดจดั ทีพ่ กั ใหกบั ขาราชการแลว ดังนัน้ สิทธิทเี่ คยไดรบั คาเชาบานของขาราชการผูน ยี้ งั คงมี
อยูต อ ไป ขาราชการรายนีจ้ งึ เปนผูม สี ทิ ธิเบิกคาเชาบานอยูก อ นตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ
พ.ศ.2527 ((ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2541
( หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5 /994 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 )
3. ถาม กรณีบา นพักขาราชการถูกน้าํ ทวม ขาราชการไมสามารถพักอาศัยในบานพักของทางราชการ ขาราช
การรายนี้ สามารถยายไปเชาที่พักหรือโรงแรมเปนการชั่วคราวโดยเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดหรือไม
อัตราเทาใด และระยะเวลาการเชาเทาใด และระหวางน้าํ ลด จะตองซอมแซมบานพักใหสามารถอาศัยไดตามปกติ
จะสามารถเบิกเงินคาเชาบานไดหรือไม
ตอบ หากขาราชการผูที่พักอาศัยบานพักของทางราชการไดรับความเดือดรอนที่อยูอาศัย
เนื่องจากบานพักของทางราชการถูกน้ําทวม ซึ่งขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน จําเปนตองเชาที่พักอาศัย
เปนการชั่วคราวระหวางนั้น ก็มีสิทธินําหลักฐานการเชาบานมาเบิกเงินจากทางราชการไดเทาที่จายจริงจน
กวาบานพักของทางราชการจะอยูในสภาพที่สามารถเขาพักอาศัยไดตามปกติ
( หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5 / ว.119 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 )
4. ถาม นาย ข. เขารับราชการครั้งแรกที่อําเภอเมือง จ. เชียงใหม ตอมาไดรับคําสั่งใหยายไป
รับราชการประจําที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานและไดกูเงินธนาคารมาเพื่อซื้อบานในกรุงเทพฯ
และไดใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานหลังดังกลาวมาเบิกคาเชาบาน ภายหลังได
รับคําสั่งยายไปรับราชการที่จังหวัดชลบุรี และตนเองไดรับการจัดใหเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ
จึงหารือวาจะมีสทิ ธินาํ หลักฐานการผอนชําระเงินกูเ พือ่ ชําระราคาบานทีก่ รุงเทพฯ มาเบิกคาเชาบานตอที่จังหวัด
ชลบุรีไดหรือไม
ตอบ การที่นาย ข. ไดรับคําสั่งใหยายไปรับราชการที่อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และได
เขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ นาย ข. จึงไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานจากทางราชการในทองที่
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คือทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว ดังนั้น นาย ข. จึงไมมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูที่
กรุงเทพฯ มาเบิก คาเชาบานตอไปได ทั้งนี้เปนไปตามนัยมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกา ฯ
( หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว 34 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 )
5. ถาม นาย ค. บรรจุครั้งแรกที่ จ. อุบลราชธานี ตอมายายไปที่โรงเรียนบานโนนแฝก
จังหวัดศรีษะเกษ และไดใชสิทธิเบิกคาเชาบานมาตลอด ตอมาเมื่อเดือน พ.ย 35 ไดจองบานจัดสรร
โดยทําสัญญาจะซื้อจะขายกับเจาของโครงการพรอมจายเงินมัดจําจํานวน 18,000 บาท แตระหวางที่กําลัง
ผอนดาวนไดยายไปโรงเรียนบานสําโรงเกียรติ อ. ขุนหาญ ขณะนั้นบานพักครูไมวาง จึงใชสิทธิเบิกลักษณะ
เชาบานอยู ตอมาภายหลังบานพักครูวาง แตผูบริหารไมจัดใหขาราชการรายนี้เขาอยูบานพัก เนื่องจาก
เห็นวาไดจองบานและกําลังผอนเงินดาวนอยู หลังจากนั้นไดงดเบิกคาเชาบานเพราะบานสรางเสร็จ และได
กูเงินกับธนาคาร
จึงหารือวาจะขอใหสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานจากทางราช
การไดหรือไม
ตอบ ตามหลักเกณฑการเบิกคาเชาบาน ไดกําหนดวา กรณีที่ผูมีสิทธิเบิกเงินคาเชาบานได
ใชสิทธิเบิกคาเชาบานอยูตอมาผูมีสิทธิไดกูเงินเพื่อซื้อบานหรือจางปลูกสรางบาน มีผลทําใหเกิดหนี้ผูกพันที่
ตองชําระตามกฎหมาย ตอมาบานพักของทางราชการไมจําตองจัดใหเขาบานพัก และใชสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตอไปได แตกรณีของขาราชการรายนี้ ไดยายมาที่โรงเรียนบานสําโรงเกียรติ และบานพักของทางราชการ
วาง ซึ่งในขณะนั้น นาย ค ยังมิไดทําสัญญากูเงินเพื่อซื้อบานและที่ดิน จึงยังไมถือวามีหนี้ผูกพันที่จะตอง
ชําระตามกฎหมาย เมือ่ บานพักของทางราชการวาง ก็จะตองจัดใหขา ราชการรายนีเ้ ขาอยูใ นบานพักของทางราชการตอไป
( หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5 /2646 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2539 )
6. ถาม นาย ก. รับราชการครั้งแรกที่จังหวัด ขอนแกน ตอมาไดขอยายมารับราชการที่จังหวัด
นครราชสีมา โดยเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ เมื่อป 2540 ไดกูเงินจากธนาคารเพื่อปลูกสราง
บานในทองที่ที่รับราชการประจําโดยผอนชําระเงินกูมาตลอด
เมื่อปลูกสรางบานเสร็จประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2540 นาย ก ก็ไมไดสงคืนบานพักใหกับทางราชการแตประการใด ยังคงพักอาศัยในบานพัก
ของทางราชการเรื่อยมา แตทางราชการเห็นวา นาย ก มีบานพักของตนเองแลว จึงไดมีหนังสือใหสงคืน
บานพักใหกับทางราชการ และไดสงคืนบานพักเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 จึงหารือวา นาย ก. สามารถ
นําหลักฐานการผอนชําระดังกลาว มาเบิกคาเชาบานไดหรือไม
ตอบ กรณีทที่ างราชการเปนฝายยกเลิกการจัดบานพักใหกบั ขาราชการผูน โี้ ดยเรียกบานพักคืน
ถือวาทางราชการมิไดจัดบานพักให จึงไมอยูในขายขอหามตามมาตรา 7 (1) ยอมมีสิทธิเบิกคาเชาบานหรือ
นําหลักฐานการเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คงคางมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการได
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เงื่อนไขการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการ ซึง่ มีวตั ถุประสงคในการประหยัดการจาย
คาเชาบาน และชวยเหลือขาราชการที่ยายมาจากที่อื่นใหมีบานอยูตามสมควรแกฐานะ
( หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/2275 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 )
(2) มีบานเคหะสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภรรยาทีพ่ ออาศัยอยูร ว มกันไดในทองทีไ่ ปประจํา
สํานักงานใหมโดยไมมหี นีค้ า งชําระคาบาน
1. ถาม ขาราชการไดกูเงินซื้อบานในทองที่ประจําสํานักงานใหมไวกอนที่จะไดรับคําสั่งใหมา
ประจําในทองที่นั้น และบานหลังดังกลาวอยูระหวางการผอนชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบาน กรณีนถี้ อื ไดหรือไมวา ขาราชการรายนีไ้ ดยา ยมาประจําทองทีซ่ งึ่ ตนมีเคหสถานเปนของตนเองอยูแ ลว
และเขาขายขอหามมิใหไดรับคาเชาบานตามมาตรา 7 (2) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานฯหรือไม และหาก
ไมอยูใ นบังคับตามมาตรา 7 (2) ขาราชการดังกลาวจะสามารถใชสทิ ธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดหรือไม
ตอบ กรณีดังกลาว เคยเปนขอหารือในหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0530.3 /ว 73
ประเด็นที่ 1 ซึ่งเคยตอบวาขาราชการผูนี้ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการ เนื่องจากมีเคหสถานเปน
ของตนเอง ตามมาตรา 7(2) แตทั้งนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนหนังสือกระทรวง
การคลังดังกลาว และใหมีผลยอนหลังจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2544
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0409.5/ว 112 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 )
2. ถาม นาย ก. ปฏิบัติราชการประจําอยูที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ตอมาไดรับคําสั่งให
ยายไปปฏิบัติราชการเปนการประจําที่ทองที่ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในทองที่ดังกลาว นาย ก.
มีเคหสถานของตนเอง โดยไมมีภาระการผอนชําระราคาบานตอมาบานชํารุดจึงรื้อถอนทั้งหลังแลวไปกูเงิน
เพื่อกอสรางหลังใหมทดแทนหลังเกา จึงขอหารือวา นาย ก. จะอยูในขายขอยกเวนมิใหไดรับสิทธิเบิกคา
เชาบานขาราชการตามมาตรา 7 (2) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547 หรือไม
และสามารถใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามนัยมาตรา 17 แหงพระราชกฤษีกาคาเชาบานขาราชการ
พ.ศ. 2547 ไดหรือไม
ตอบ ตามระเบียบการเบิกคาเชาบานขาราชการ กําหนดไววา ขาราชการผูใดไดรับคําสั่งใหไป
ปฏิบัติราชการเปนการประจําในตางทองที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริง แตตองไมเขา
ขายขอหามตามมาตรา 7 (1)-(4) ในกรณีนี้ นาย ก. ไดยายมาปฏิบัติราชการเปนการประจําในทองที่ที่ตนเอง
มีเคหสถานของตนเอง โดยไมมีภาระการผอนชําระบาน ซึ่งเขาขายขอหามมิใหมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ขาราชการตามมาตรา 7 (2) แหงพระราชกฤษีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.2547 และแมตอมาไดรับความ

-13เดือดรอน เนื่องจากบานชํารุดทรุดโทรมมากจึงรื้อถอนทั้งหลังแลวไปกูเงินเพื่อกอสรางบานหลังใหม
ทดแทนหลังเดิม ก็ไมมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานมาเบิก
คาเชาบานขาราชการ ตามมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547
(3) . ไดรบั คําสัง่ ใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองทีท่ เี่ ริม่ รับราชการครัง้ แรกหรือทองทีท่ กี่ ลับเขา รับ
ราชการใหม
1. ถาม นาย ก. รับราชการประจําอยูทองที่หนึ่ง ไดรับคําสั่งไลออกจากราชการ จึงอุทธรณคําสั่ง
และไดรับลดโทษเปนลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นและใหกลับเขารับราชการใหม โดยใหปฏิบัติหนาที่ในทองที่
ใหม นาย ก. ไดไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหนาที่และเชาบานเพื่ออยูอาศัย นาย ก. จะมีสิทธินําหลักฐานการเชา
มาเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดหรือไม
ตอบ กรณีดังกลาวไมถือวานาย ก. ไดรับคําสั่งใหกลับเขารับราชการใหมตามมาตรา 7(3)
แหงพระราชกฤษฎีกาฯ หากทองที่ใหม นาย ก. ไมเขาขายขอหามตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาฯ
นาย ก. ยอมสามารถนําหลักฐานการเชาบานมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการได
(หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค 0409.5/ว 87 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 )
(4) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมตามคํารองขอของตนเอง
1. ถาม นาง ข. เดิมรับราชการอยูในทองที่หนึ่ง ตอมากอนวันที่ 26 มิถุนายน 2541 นาง ข. ยาย
มารับราชการในทองที่ใหม ตามคํารองขอของตนเอง โดยพักอาศัยในบานซึ่งสามีเชาอยูเพียงผูเดียว และสามี
เปนผูใชสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการมาโดยตลอด ตอมาสามีถูกยายไปรับราชการในตางทองที่ กรณีนี้
นาง ข. จะขอเชาบานหลังดังกลาวและจะมีสทิ ธินาํ หลักฐานการเชามาเบิกคาเชาบานจากทางราชการไดหรือไม
ตอบ แมวานาง ข. จะยายมารับราชการประจําในทองที่ใหม กอนวันที่ 26 มิถุนายน 2541 และ
ไมมีชื่อเปนผูเชา แตนาง ข. ไดอาศัยอยูในบานที่สามีเชาอยูกอนวันดังกลาว สิทธิการเชายอมเปนสินสมรส
และถือวานาง ข. มีสิทธิตามสัญญาเชาดวย นาง ข. จึงเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูกอนตามมาตรา 5 แหง
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2541 หากไมเขาขายขอยกเวนตามพระราชกฤษฎีกาฯ และตอมา
ภายหลังนาง ข. ไดทาํ สัญญาเชาบานหลังดังกลาวดวยตนเองและไดอาศัยอยูจ ริงในบานนัน้ ยอมสามารถ
นํา
หลักฐานการชําระคาเชาบานมาเบิกจากทางราชการได
( หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.5 / ว 87 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 )

-142. ถาม ขาราชการรายหนึ่งไดรับคําสั่งใหยายไปรับราชการในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง
กอนวันที่ 26 มิถุนายน 2541 และพักอาศัยอยูกับบิดามารดามาโดยตลอด จึงขอหารือวาขาราชการดังกลาว
เปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานอยูกอน ตามมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ ฯ หรือไม
ตอบ กรณีทจี่ ะพิจารณาวาขาราชการทีไ่ ดรบั คําสัง่ ใหยา ยไปประจําสํานักงานใหมในตางทองทีต่ ามคํารอง
ขอของตนเองรายใดเปนผูมีสิทธิอยูกอนตามมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชกา ฉบับที่ 6
ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2541 นัน้ ใหพจิ ารณาวาขาราชการรายนัน้
มีสทิ ธิไดรบั คาเชาบานตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2527 กอนวันที่พระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541 ใชบังคับหรือไม โดยไมตองพิจารณาวาไดเชาบานหรือเชาซื้อหรือ
ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานอยูกอนวันดังกลาวหรือไม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/20976 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548)
3. ถาม กรณีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหขาราชการในสังกัดแสดงความ
ประสงควาจะขอปฏิบัติงานที่ใด เพื่อจัดใหขาราชการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมตามการปรับเปลี่ยน
โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการนัน้ โดยถือวาเปนการยายตามคํารองของตนเอง ซึง่ ไมมสี ทิ ธิเบิกคาเชาบาน
จากทางราชการใชหรือไม
ตอบ การยายขาราชการในกรณีดังกลาวถือเปนความตองการของทางราชการ เพื่อจัดให
ขาราชการไปปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และเปนไปตามหลักการปริหารงานบุคคล
ภายในหนวยงาน แมจะใหขาราชการแสดงความประสงควาจะปฏิบัติงานที่ใดในเบื่องตนก็ตาม ก็ไมถือวา
เปนการยายตามคํารองขอของตนเอง ตามมาตรา 7(4) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.2547
และที่แกไขเพิ่มเติม
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.5/10347 ลงวันที่ 5 เมษายน 2548)

