
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
  

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. 2547  ไดมี้ผลใชบ้งัคบัแลว้ โดยไดป้ระกาศ
ใน   ราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 121 ตอนพิเศษ 81 ก วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547  ไดมี้การแกไ้ขในประเด็นต่างๆ 
โดสรุปไดด้งัน้ี 
                                (1) แกไ้ขใหข้า้ราชการท่ีเช่าซ้ือบา้นหรือกูเ้งินเพื่อซ้ือบา้นในทอ้งท่ีหน่ึงไวก่้อนท่ีตนจะ
ยา้ยไปรับราชการในทอ้งท่ีนั้น และต่อมาไดรั้บค าสั่งใหย้า้ยไปรับราชการในทอ้งท่ีท่ีบา้นตั้งอยู ่ หากวา่ยงัคง
มีหน้ีคา้งช าระราคาบา้นอยู ่ และตนมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้น  ก็จะมีสิทธิน าหลกัฐานการช าระ ค่าเช่าซ้ือหรือค่า
ผอ่นช าระเงินกูเ้พื่อช าระราคาบา้นดงักล่าวมาเบิกจากทางราชการได ้ (ซ่ึงหลกัเกณฑเ์ดิมจะเบิกไม่ได ้
เน่ืองจากถือวา่มีเคหสถานของตนเองอยูก่่อนแลว้ ตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ) 
                                (2) แกไ้ขในกรณีท่ีขา้ราชการและคู่สมรสรับราชการอยูใ่นทอ้งท่ีเดียวกนั และต่างมีสิทธิ
ไดรั้บค่าเช่าบา้น ใหมี้สิทธิเลือกไดว้า่จะใหฝ่้ายใดเป็นผูเ้บิก (ซ่ึงตามหลกัเกณฑเ์ดิมบงัคบัใหผู้ท่ี้มีสิทธิสูงกวา่เป็น
ผูเ้บิก หรือกรณีท่ีสิทธิเท่ากนัฝ่ายชายเท่านั้นท่ีมีสิทธิเบิกได)้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนบัสนุนหลกัความเท่าเทียมกนั
ทางเพศท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยรับรองไว ้                             
                                (3) แกไ้ขใหข้า้ราชการท่ีบา้นไดถู้กท าลายหรือเสียหายจนไม่สามารถพกัอาศยัอยูไ่ดอ้นั
เน่ือง  มาจากภยัพิบติั   เช่น ไฟไหม ้น ้าท่วม วาตภยั  เป็นตน้       มีสิทธิเช่าบา้นหรือเช่าซ้ือบา้นหรือกูเ้งินเพื่อ
ซ้ือบา้นหลงัใหม่และน ามาเบิกจากทางราชการได ้
                                (4) แกไ้ขปรับปรุงบญัชีอตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการให้สอดคลอ้งกบับญัชีอตัราเงินเดือน
และเงินประจ าขา้ราชการตุลาการและขา้ราชการอยัการใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543  และบญัชีอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการทา้ย
พระราชบญัญติัเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการอยัการ พ.ศ. 2544 

  
  

สรุปสาระส าคญัของค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

  
1. กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง  

1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ. ศ. 2547  
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบา้น  ขา้ราชการ พ.ศ. 

2549  
1.3 หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.5/ว2 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2550  
     เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในการจดัขา้ราชการเขา้พกัอาศยัในท่ีพกัของทางราชการ  พ.ศ.2550 
  
  



2. สาระส าคญัของพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547   
ค่าเช่าบา้นเป็นค่าตอบแทนซ่ึงทางราชการใหก้บัขา้ราชการซ่ึงไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ืองท่ี

อยูอ่าศยัเน่ืองจากทางราชการเป็นเหตุคือไดรั้บค าสัง่ใหไ้ปปฏิบติัราชการเป็นการประจ าในต่างทอ้งท่ี
และไม่มีท่ีอยูอ่าศยัของตนเองหรือของสามี/ภรรยาท่ีพอจะอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งท่ีนั้น โดยขา้ราชการผู ้
เบิกตอ้งเช่าและอาศยัอยูจ่ริง จึงจะมีสิทธิน าหลกัฐานการเช่าบา้นมาเบิกค่าเช่าบา้นจากทางราชการได้
ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดไวต้ามบญัชีอตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ดงัน้ี 

  
บัญชีอตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

เฉพาะข้าราชการพลเรือน 
                                                                                                                                                                     

ต าแหน่งระดบั 1 ต าแหน่งระดบั 2 ต าแหน่งระดบั 3 ต าแหน่งระดบั 4 ต าแหน่งระดบั 5 
  

ขั้น 
เงินเดือน 

ค่าเช่า
บา้น 

ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

  
ขั้น 

เงินเดือน 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

  
ขั้น 

เงินเดือน 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

  
ขั้น 

เงินเดือน 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

  
ขั้น 

เงินเดือน 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

ขั้นท่ี 1–4.5 800 ขั้นท่ี 1–5.5 1,000 ขั้นท่ี 1–5.5 1,250 ขั้นท่ี 1–5.5 1,600 ขั้นท่ี 1–5.5 1,950 
ขั้นท่ี5–10.5 1,000 ขั้นท่ี 6–10.5 1,250 ขั้นท่ี 6–10.5 1,600 ขั้นท่ี 6–10.5 1,950 ขั้นท่ี 6–10.5 2,400 
ขั้นท่ี 11ข้ึน

ไป 
1,250 ขั้นท่ี 11 ข้ึน

ไป 
1,500 ขั้นท่ี 11 ข้ึน

ไป 
1,950 ขั้นท่ี 11ข้ึนไป 2,300 ขั้นท่ี 11 ข้ึน

ไป 
3,000 

                    
  
  

  
ต าแหน่งระดบั 6 

  
ต าแหน่งระดบั 7 

  
ต าแหน่งระดบั 8 

  
ต าแหน่งระดบั 9 ต าแหน่ง 

ระดบั 10 ขึน้ไป 
  

ขั้น 
เงินเดือน 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

  
ขั้น 

เงินเดือน 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

  
ขั้น 

เงินเดือน 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

  
ขั้น 

เงินเดือน 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 
เดือนละ/

บาท 

ค่าเช่าบา้น 
ไม่เกิน 

เดือนละ/บาท 

ขั้นท่ี 1–5.5 2,400 ขั้นท่ี 1–10.5 3,000 ขั้นท่ี 1–5.5 3,000 ขั้นท่ี 1–5.5 3,500   
4,000 ขั้นท่ี 6 ข้ึน

ไป 
3,000 ขั้นท่ี 11 ข้ึนไป 3,500 ขั้นท่ี 6–10.5 3,500 ขั้นท่ี 6 ข้ึน

ไป 
4,000 

        ขั้นท่ี 11ข้ึนไป 4,000     
                  

  
2.1 ผูท่ี้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น  



ผูท่ี้จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาค่าเช่า
บา้นขา้ราชการ พ. ศ. 2547   

2.1.1 เป็นขา้ราชการท่ีไดรั้บค าสั่งใหเ้ดินทางไปประจ าส านกังานในต่างท้องท่ี   และไม่เขา้ข่ายขอ้
หา้มดงัต่อไปน้ี(มาตรา 7) 

(1)  ทางราชการไดจ้ดัท่ีพกัใหอ้ยูแ่ลว้  
(2)  มีเคหสถานอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่สมรสในทอ้งท่ีไปประจ าส านกังานใหม่

โดยไม่มีหน้ีคา้งช าระกบัสถาบนัการเงิน  
(3)  ไดรั้บค าสั่งใหไ้ปประจ าส านกังานใหม่ในทอ้งท่ีท่ีรับราชการคร้ังแรกหรือทอ้งท่ีท่ีกลบั

เขา้ราชการใหม่ 
(4)  ไดรั้บค าสั่งใหเ้ดินทางไปประจ าส านกังานใหม่ในต่างทอ้งท่ีตามค าร้องขอของตนเอง 

หมายเหตุ   ท้องท่ี หมายถึง กรุงเทพมหานคร อ าเภอ ก่ิงอ าเภอ  
  

2.1.2  ขา้ราชการผูซ่ึ้งตอ้งไปปฏิบติัราชการประจ าในต่างทอ้งท่ีเน่ืองจากส านกังานเดิมยา้ยไปตั้ง
ทอ้งท่ีใหม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น  เวน้แต่ทอ้งท่ีใหม่ท่ีส านกังานเดิมยา้ยไปอยูใ่กลเ้คียงกบัทอ้งท่ีส านกังานเดิม 
(มาตรา 8) 

  
2.1.3 ขา้ราชการไดรั้บค าสั่งใหย้า้ยไปในทอ้งท่ีมีเคหสถานของตนเองหรือคู่สมรส ตามมาตรา 7(2) 

ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นแมก้รรมสิทธ์ิจะโอนไปแลว้ เวน้แต่บา้นนั้นถูกท าลายหรือเสียหายดว้ยภยัพิบติั** 
จนไม่สามารถอาศยัอยูไ่ดมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นจากทางราชการไดย้า้ยไปทอ้งท่ีท่ีมีเคหสถานของตนเอง 
(มาตรา 9) 
  
หมายเหตุ ** ภยัพิบติัหมายความวา่ ภยัธรรมชาติหรือความเสียหายอยา่งใดๆ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยท่ี ผูซ่ึ้งไดรั้บ

ความเสียนั้นไม่มีส่วนท่ีจะตอ้งร่วมรับผดิดว้ย  
  

2.1.4 ขา้ราชการซ่ึงไดรั้บค่าเช่าบา้นในทอ้งท่ีหน่ึง  ต่อมาไดรั้บค าสั่งใหย้า้ยไปต่างทอ้งท่ีซ่ึงตนมี
สิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้น มีสิทธิน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าบา้น (ค่าผอ่นช าระค่าเช่าซ้ือหรือผอ่นช าระเงินกู)้ ใน
ทอ้งท่ีเดิมมาเบิกค่าเช่าบา้นในทอ้งท่ีใหม่ได ้(มาตรา 15,มาตรา 18) 
  

2.1.5 ขา้ราชการมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามพระราชกฤษฎีกาน้ีไดเ้ช่าซ้ือหรือผอ่นช าระเงินกูเ้พื่อ
ช าระราคาบา้นในทอ้งท่ีประจ าส านกังานใหม่เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและไดอ้าศยัอยูจ่ริงในบา้นนั้นให้
ขา้ราชการ น าหลกัฐานการผอ่นช าระค่าเช่าซ้ือหรือผอ่นช าระเงินกูม้าเบิกค่าเช่าบา้นจากทางราชการไดไ้ม่
เกินจ านวนท่ีก าหนดตามบญัชีอตัราค่าเช่าบา้นขา้ราชการตามเง่ือนไขต่อไปน้ี(มาตรา 17) 



(1) ตนหรือคู่สมรสไดท้  าการผอ่นช าระค่าเช่าซ้ือหรือผอ่นช าระเงินกูเ้พื่อช าระราคาบา้นในทอ้งท่ี
นั้น จะเบิกไดเ้ฉพาะบา้นหลงัแรกเท่านั้น เวน้แต่บา้นหลงัท่ีเคยใชสิ้ทธิถูกท าลายหรือเสียหายเน่ืองจากภยั
พิบติัจนไม่สามารถพกัอาศยัอยูไ่ด ้ 

(2) หากเช่าซ้ือหรือผอ่นช าระราคาบา้นร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธ์ิร่วมกบั
บุคคลอ่ืนจะเบิกจ่ายค่าเช่าซ้ือหรือผอ่นช าระเงินกูไ้ดต้ามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธ์ิส าหรับบา้นดงักล่าว  

(3)  จะตอ้งเป็นการผอ่นช าระค่าเช่าซ้ือหรือผอ่นช าระเงินกูเ้พื่อช าระราคาบา้นกบัสถาบนั
การเงิน*** และสัญญาเช่าซ้ือหรือสัญญาเงินกูต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด  

(4)  ตอ้งไม่เคยใชสิ้ทธิน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือการผอ่นช าระเงินกูส้ าหรับบา้นหลงัหน่ึง
หลงัใดในทอ้งท่ีนั้นมาแลว้ เวน้แต่ถูกแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้รับราชการในทอ้งท่ีท่ีเคยใชสิ้ทธินั้นและเป็นการใช้
สิทธิน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือการผอ่นช าระเงินกูใ้นทอ้งท่ีท่ีเคยใชสิ้ทธิมาแลว้ หรือขณะท่ียา้ยมา
รับราชการในทอ้งท่ีนั้น บา้นท่ีเคยใชสิ้ทธิไดโ้อนกรรมสิทธ์ิไปแลว้  

(5)  หากกูเ้งินสูงกวา่ราคาบา้นใหน้ าค่าผอ่นช าระเงินกูม้าเบิกค่าเช่าบา้นไดโ้ดยใหค้  านวณตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด****  

  
หมายเหตุ *** สถาบนัการเงินเพื่อใชสิ้ทธิเบิกค่าเช่าบา้น ไดแ้ก่ 

1. ธนาคารพาณิชย ์์์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารพาณิชย ์
2. รัฐวสิาหกิจท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกบัการเคหะ หรือด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการใหกู้ย้มืเงินเพื่อ

เช่าซ้ือบา้น หรือผอ่นช าระราคาบา้น  
3. สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ์์และมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินกิจการ 

เก่ียวกบัการเคหะ  
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
6. บริษทับริหารสินทรัพยต์ามพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 ซ่ึงด าเนิน

กิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินตาม (1)  
7. นิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละด าเนินกิจการเก่ียวกบัการเคหะ หรือการใหเ้ช่าซ้ือบา้นหรือ 

ใหกู้ย้มืเพื่อช าระราคาบา้น  
**** ค านวณตามวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

  
เงินกูสู้งกวา่ราคาบา้น  

จ านวนเงินท่ีสามารถน ามาเบิกรายเดือน =         ราคาบา้น         X อตัราผอ่นช าระเงินกูร้าย
เดือน  
                                                                 จ  านวนเงินกูท้ ั้งหมด  
  



  
3. สิทธิทีจ่ะได้รับค่าเช่าบ้าน  

3.1 นบัแต่วนัท่ีเช่าและอาศยัอยูจ่ริง แต่ไม่ก่อนวนัรายงานตวัเพื่อเขา้รับหนา้ท่ี  
3.2 ส้ินสุดในวนัท่ีขาดจากอตัราเงินเดือน หรืออยูใ่นข่ายหมดสิทธิ 
  

4. ประเภทของการเบิก มี 3 แบบคือ  
4.1 เช่าบา้น  
4.2 เช่าซ้ือบา้น  
4.3 ผอ่นช าระเงินกูเ้พื่อช าระราคาบา้น  

  
5.หลกัฐานการยื่นขอเบิก 
   5.1 กรณีเช่าบา้น  

(1) สัญญาเช่า  
(2) ผงับา้นเช่าโดยแสดงพื้นท่ีท่ีเช่า  
(3) แผนท่ีแสดงระยะทางจากบา้นท่ีเช่าไปถึงสถานท่ีท างาน  
(4) หลกัฐานการแสดงกรรมสิทธ์ิของเจา้ของบา้นเช่า ถา้เป็นการเช่าช่วงให้แสดงสัญญาเช่า  
     ระหวา่งผูใ้หเ้ช่าช่วงกบัเจา้ของผูใ้หเ้ช่าบา้น  
(5) บตัรประจ าตวัของผูเ้สียภาษีเงินไดข้องผูใ้หเ้ช่าบา้น  
(6) ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีเช่า  

5.2 กรณีเช่าซ้ือบา้น  
(1) สัญญาเช่าซ้ือบา้น  
(2) ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีเช่าซ้ือ  

5.3 กรณีผอ่นช าระเงินกูเ้พื่อซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน  
(1) ส าเนาโฉนดท่ีดิน  
(2) สัญญาซ้ือขายบา้นและท่ีดินท่ีจดทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
(3) สัญญากูเ้งินและจ านองกบัสถาบนัการเงิน  
(4) บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีของผูข้ายบา้น  
(5) ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีผอ่นช าระเงินกู ้

5.4 กรณีกูเ้พื่อซ้ือท่ีดินและจา้งปลูกสร้างบา้น  
(1) ใบอนุญาตใหก่้อสร้างอาคาร  
(2) หลกัฐานการใหห้มายเลขประจ าบา้น  
(3) สัญญาจา้งปลูกสร้างบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูรั้บจา้ง  



(4) ส าเนาโฉนดท่ีดิน  
(5) สัญญากูเ้งินและจ านองกบัสถาบนัการเงิน  
(6) ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีผอ่นช าระเงินกู ้

  
  

6.ขั้นตอนการขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
  

ผูมี้สิทธิ 
เบิกค่าเช่าบา้น 

  ยืน่แบบขอรับค่าเช่าบา้น(แบบ 6005) 
พร้อมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

         
    ผูมี้อ านาจรับรองการมีสิทธิ  

รับรองสิทธิใหผู้เ้บิก 
    

         
     

ผูมี้อ านาจอนุมติัการเบิกค่าเช่าบา้น 
  

 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

                                                                รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

  
    คืนส าเนาแบบ 6005  

ใหแ้ก่ผูข้อเบิกค่าเช่าบา้น 
    

         
      

ยืน่แบบขอเบิกค่าเช่าบา้น(แบบ 6006) 
  

    

          
    ส านกัเบิกเงินเดือน 

ท่ีผูข้อเบิกปฏิบติัราชการ 
    

 
8. แนวการจัดบ้านพกั  



กระทรวงการคลงั   ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัขา้ราชการเขา้อาศยัในบา้นพกัของทาง
ราชการ พ.ศ. 2550 ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ท่ีกค 0409.5/ว 2 ลงวนัท่ี     29 มกราคม 2550 ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2550 โดยสรุปสาระส าคญั  ดงัน้ี 
  
การจดับา้นพกั  
8.1 ผูมี้อ านาจการจดับา้นพกั  

(1) ก าหนดให้หวัหนา้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจจดั
ขา้ราชการเขา้พกัอาศยัในบา้นพกัท่ีวา่ง   

(2) ก าหนดให้หวัหนา้ส่วนราชการประจ าส านกังานของขา้ราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขา้ราชการ ผูน้ั้น
ไดรั้บค าสั่งใหไ้ปช่วยราชการลกัษณะเป็นการประจ าในต่างส านกัเบิกเงินเดือนหรือต่างส านกังานใน
ทอ้งท่ีเดียวกนั เป็นผูมี้อ  านาจในการจดัขา้ราชการดงักล่าวเขา้พกัอาศยัในบา้นพกัของทางราชการ 

 ขอ้สังเกต หวัหนา้หน่วยงานต่าง ๆ มีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบขา้ราชการในสังกดั เพื่อให้ทราบวา่  
มีผูใ้ดเป็นผูมี้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบา้นไม่วา่จะก าลงัใชสิ้ทธิอยูห่รือไม่ก็ตาม เม่ือบา้นพกัของ
ทางราชการวา่งลง ก็เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้หน่วยงานดงักล่าวท่ีจะตอ้งแจง้สั่งการให้
ขา้ราชการเขา้อยูอ่าศยั หากขา้ราชการสละสิทธิการเขา้อยูอ่าศยั ก็ถือวา่เป็นผูไ้ม่มีสิทธิไดรั้บ
ค่าเช่าบา้นจากทางราชการ และการท่ีไม่จดัผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้อยูอ่าศยั หรือการท่ีได้
ก าหนดแนวปฏิบติัใหผู้มี้สิทธิยืน่ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรขอเขา้อยูอ่าศยั หาก
ขา้ราชการท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไม่ยืน่ความจ านงขอเขา้อยูอ่าศยัก็ไม่จดัใหเ้ขา้พกั จึงเป็น
แนวปฏิบติัท่ีขดัแยง้กบัหลกัการดงักล่าว และส่งผลใหเ้กิดความเสียหายเน่ืองจากตอ้งจ่ายค่า
เช่าบา้นใหข้า้ราชการ โดยไม่สมควร  

8.2 การก าหนดประเภทบา้นพกัและสิทธิการเขา้อยูอ่าศยั 
 กระทรวงการคลงัก าหนดให้บา้นพกัของแต่ละส่วนราชการ จะก าหนดให้เป็นบา้นพกั

ส าหรับขา้ราชการรายใดใหพ้ิจารณาตามความจ าเป็นเหมาะสม และสามารถปรับเปล่ียนไดเ้พื่อให้เกิด
ความประหยดั และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นส าคญัส่วนการจดัขา้ราชการเขา้พกันั้นผูมี้อ  านาจจดั
บา้นพกั สามารถก าหนดวธีิปฏิบติัในการจดัขา้ราชการเขา้พกัอาศยั โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1) ผูมี้อ  านาจจดับา้นพกั ไดจ้ดับา้นพกัใหแ้ก่ขา้ราชการผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 7 ข้ึนไป หรือ เทียบเท่าเขา้

พกัอาศยัในบา้นพกัของทางราชการ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาวา่ขา้ราชการผูน้ั้นจะเป็นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บค่าเช่าบา้นไดห้รือไม่  

(2) บา้นพกัของส่วนราชการนอกเหนือจากบา้นพกัตาม (1)  ใหผู้มี้อ  านาจจดับา้นพกัจดัใหข้า้ราชการผู ้
ด ารงต าแหน่งระดบั 6 ลงมา หรือเทียบเท่า และเป็นผูมี้สิทธิท่ีไดรั้บค่าเช่าบา้นเขา้อยูใ่นบา้นพกัของ
ทางราชการถึงแมว้า่ขา้ราชการรายนั้นจะก าลงัใชสิ้ทธิเบิกค่าเช่าบา้นอยูก่็ตาม  



(3) บา้นพกัของส่วนราชการตาม(2) หากมีขา้ราชการท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นและอยูร่ะหวา่งการใชสิ้ทธิ
น าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือ หรือผอ่นช าระเงินกูอ้ยูก่่อนแลว้ ไม่ตอ้งจดัใหเ้ขา้บา้น พกัของทาง
ราชการ แมว้า่ต่อภายหลงัขา้ราชการรายนั้นจะไดรั้บค าสั่งใหไ้ปปฏิบติัราชการเป็นการประจ าใน 
ส านกังานใหม่ซ่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีเดียวกนั ก็ไม่ตอ้งจดัใหข้า้ราชการรายนั้นเขา้พกัอาศยัเช่นกนั แต่
อยา่งไรก็ตามหากไดจ้ดัใหข้า้ราชการท่ีใชสิ้ทธิผอ่นช าระเงินกูไ้ดเ้ขา้พกัอาศยัในบา้นพกัของทาง
ราชการไปแลว้ก่อน วนัท่ี 25 ม.ค.50 (ก่อนวนัประกาศใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัการจดับา้นพกั) ก็
ใหข้า้ราชการ รายนั้นคงอยูใ่นบา้นพกัของทางราชการต่อไป โดยผูมี้อ  านาจไม่ตอ้งเรียกใหอ้อกจาก
บา้นพกัดงักล่าว  

(4) บา้นพกัของส่วนราชการตาม(2)  ผูมี้อ านาจจดับา้นพกัสามารถจดัใหข้า้ราชการท่ีบรรจุเขา้รับราชการ
คร้ังแรก และไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั ให้อาศยัอยูใ่นบา้นพกัของทางราช การ
ได ์้แต่ทั้งน้ีในการก าหนดระยะเวลาในการเขา้อยูอ่าศยัในบา้นพกัใหเ้ป็นดุลยพินิจของหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีจะพิจารณาซ่ึงถา้หากเห็นวา่จะกระทบกบัเงินงบประมาณของส่วนราชการท่ีอยูก่็
สามารถใหอ้อกจากบา้นพกัได ้

8.3 การจดัท่ีพกัใหก้บัขา้ราชการผูไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้น  
(1) กรณีผูไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไดข้อเขา้อยูอ่าศยัในบา้นพกัของทางราชการก่อนวนัท่ี   25 ม.ค. 50 

(ก่อนวนัประกาศใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติั) กใ็หอ้าศยัอยูใ่นบา้นพกัของทางราชการต่อไปไดจ้นกวา่จะมี
การขอยา้ยออกจากบา้นพกัเองหรือกรณีพน้จากต าแหน่งหนา้ท่ี  

(2) กรณีส่วนราชการไดจ้ดัใหผู้มี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้อยูใ่นบา้นพกัครบทุกคนแลว้ รวมทั้ง ไดจ้ดัให้
ขา้ราชการท่ีบรรจุเขา้รับราชการคร้ังแรกเขา้พกัอาศยัดว้ยแลว้นั้น หากปรากฏวา่ยงัมีบา้นพกัของ ส่วน
ราชการวา่งเหลืออยูก่็สามารถจดัใหผู้ไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้อยูอ่าศยัไดเ้ป็นการชัว่คราว แต่ทั้งน้ี
ตอ้งมีเง่ือนไขวา่ ถา้หากผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไดย้า้ยมาและบา้นพกัไม่เพียงพอ เน่ืองจากไดจ้ดัใหผู้ ้
ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้อยูบ่า้นพกัไปแลว้นั้น ผูมี้อ  านาจจะตอ้งเรียกผูไ้ม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นออก
จากบา้น พกัและจดัใหผู้มี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้ไปอยูแ่ทน  

8.4 การสละสิทธิการเขา้พกัอาศยัในบา้นพกัท่ีมีผลต่อสิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น  
(1) เม่ือทางราชการไดจ้ดัให้ผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้พกัอาศยัในบา้นพกั แต่ปรากฏวา่ ขา้ราชการไม่

ประสงคจ์ะเขา้อยูอ่าศยัในบา้นพกัท่ีจดัไวใ้หย้อ่มถือไดว้า่เป็นการสละสิทธิการเขา้อยูอ่าศยัในบา้นพกั 
จึงเป็นผูไ้ม่มีสิทธิขอรับเงินค่าเช่าบา้นจากทางราชการ หากต่อมาภายหลงับา้นพกัของส านกังานท่ี
ขา้ราชการรายไดน้ี้ปฏิบติัราชการอยูไ่ดถู้กร้ือถอนไปทั้งหมดยอ่มถือวา่ทางราชการไม่ไดจ้ดัท่ีพกั
อาศยั จึงถือวา่ไม่เป็นผูต้อ้งห้ามตามนยัมาตรา 7 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ฯ จึง
เป็นผูมี้สิทธิขอรับเงินค่าเช่าบา้นจากทางราชการได ้ 

(2) เม่ือขา้ราชการไดเ้ขา้พกัอาศยัอยูใ่นบา้นพกั ต่อมาสภาพบา้นพกัทรุดโทรมจ าเป็นตอ้งร้ือถอนเป็นผล
ท าใหข้า้ราชการไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ืองท่ีพกัอาศยั หากขา้ราชการจ าเป็นตอ้งเช่าบา้น เพื่ออาศยั



อยูจ่ริง ก็ยอ่มมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นจากทางราชการไดจ้นกวา่การซ่อมแซมบา้นพกัจะแลว้เสร็จ และ
สามารถเขา้อยูอ่าศยัในบา้นพกัไดผู้มี้อ  านาจจะตอ้งจดัผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นเขา้พกัอาศยัในบา้นพกั
ของทางราชการต่อไป  

8.5  การจดัท าทะเบียนคุมบา้นพกั    ผูมี้อ านาจจดับา้นพกัจะตอ้งจดัท าทะเบียนควบคุมการจดัขา้ราชการเขา้– 
ออกในบา้นพกั ของทางราชการตามแบบท่ีหน่วยงานก าหนด และในกรณีท่ีผูมี้อ  านาจจดับา้นพกัคน
เดิมไดย้า้ยไปหรือพน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีแลว้จะตอ้งมอบทะเบียนคุมบา้นพกัใหก้บัผูมี้อ  านาจคนต่อไป
ทุกคร้ัง  
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