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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ไดมีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผล
เปนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม สมควร
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการขึ้นใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวกับคาเชาบานขาราชการ
ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐
และขอ ๑๗ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากขอกําหนดดังกลาว ใหปลัดกระทรวง หัวหนา
ส ว นราชการที่ ขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการที่ ไ ม สั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง แลวแตกรณี เปนผูวินิจฉัย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความประหยัดและ
ประโยชนของราชการเปนสําคัญ แลวแจงใหปลัดกระทรวงการคลังทราบดวย
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหารือหรือขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง
ขอ ๕ บรรดาแบบพิ มพที่ใช เกี่ยวกับการเบิกจ ายเงิ นคาเช าบาน ให เปนไปตามแบบทา ย
ระเบียบนี้ หรือตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานยื่นคําขอรับคาเชาบานตามแบบขอรับคาเชาบาน
(แบบ ๖๐๐๕) ทายระเบียบนี้ ณ สํานักงานที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ เวนแตระเบียบนี้จะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น
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ขอ ๗ การยื่นแบบ ๖๐๐๕ ใหยื่นตอผูรับรองการมีสิทธิตามขอ ๘ พรอมดวยสัญญาเชาบาน
สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาเงินกูเพื่อชําระราคาบานและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
ในกรณีการยื่นหลักฐานที่เปนสัญญาเงินกูเพื่อชําระราคาบาน ตองแนบสัญญาซื้อขาย
บ า น สั ญ ญาซื้ อ ขายบ า นพร อ มที่ ดิ น หรื อ สั ญ ญาจ า งปลู ก สร า งบ า น แล ว แต ก รณี เป น หลั ก ฐาน
ประกอบดวย และหากวงเงินในสัญญาดังกลาวต่ํากวาสัญญาเงินกู ขาราชการผูใชสิทธิตองยื่นหลักฐาน
ที่สถาบันการเงินรับรองวา หากมีการกูเงินตามวงเงินในสัญญาดังกลาว จะตองมีการผอนชําระรายเดือน
เปนจํานวนเทาใด
ขอ ๘ ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการในสังกัด
ในแบบ ๖๐๐๕
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม
หรือหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูรบั รอง
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยก
ต า งหากจากกระทรวง ทบวง กรม ให หั ว หน า สํ า นั ก งานซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ไม ต่ํ า กว า ระดั บ ๖
หรือเทียบเทา เปนผูรับรอง
(๒) สวนราชการในราชการบริ ห ารสวนภูมิภ าค ให หัวหนาส วนราชการประจํ า
จังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ แลวแตกรณี เปนผูรับรอง
(๓) สว นราชการในสั งกั ดกระทรวงกลาโหมหรื อ สํ านั กงานตํ ารวจแหง ชาติ ให
ผูบังคับบัญชาที่มียศตั้งแตพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีขึ้นไป เปนผูรับรอง
ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอยางนอยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ เปนผูรับรองการมี
สิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในวรรคสาม
ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเทา ขาราชการทหารที่มี
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอกขึ้นไป เปนผูรับรอง
การมีสิทธิของตนเอง
ขอ ๙ เมื่อมีการรับรองสิทธิขอรับคาเชาบานแลว ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเบิก คาเชาบาน
ตามขอ ๑๐ แตงตั้งขาราชการจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
และรายละเอียด ดังตอไปนี้
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(๑) กรณีเชาบาน ใหตรวจสอบวาไดเชาบานและพักอาศัยอยูจริง ระยะเวลาเริ่มตน
ของการเชาบานและการเขาพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราคาเชาบานเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพแหงบาน
(๒) กรณีเชาซื้อบานหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบาน ใหตรวจสอบสัญญาเชาซื้อบาน
หรือสัญญาเงินกูเพื่อชําระราคาบาน วงเงินเชาซื้อหรือวงเงินกู เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ และ
วันเริ่มตนการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน
เมื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และรายละเอี ย ดครบถ ว นแล ว ให จั ด ทํ า
รายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบานตามแบบทายระเบียบนี้ เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกคา
เชาบานขาราชการตามขอ ๑๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจายตอไป
ขอ ๑๐ การอนุมัติใหเบิกคาเชาบานในแบบ ๖๐๐๕ ใหเปนอํานาจของบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) สว นราชการในราชการบริ ห ารส ว นกลาง ให เ ปน อํ า นาจของหั วหน า ส ว น
ราชการระดับกรมหรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๗
หรือเทียบเทา หรือผูที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือ
แยกต า งหากจากกระทรวง ทบวง กรม หั ว หน า ส ว นราชการระดั บ กรมจะมอบหมายให หั ว หน า
สํานักงานซึ่งเปนผูเบิกเงินจากคลัง เปนผูอนุมัติสําหรับหนวยงานนั้นก็ได
(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการซึ่งเปน
ผูเบิกเงินจากคลังเปนผูอนุมัติ เวนแตเปนการเบิกคาเชาบานของหัวหนาสวนราชการนั้น ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูอนุมัติ
สําหรับคาเชาบานของหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่เบิก
เงินจากสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
เปนผูอนุมัติ
ขอ ๑๑ ขาราชการซึ่งไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลว ใหยื่นขอเบิกเงินคาเชาบาน
ประจําเดือนตามแบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) ทายระเบียบนี้ พรอมหลักฐานการชําระเงิน
ณ สํานักงานที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ
ใหบุคคลตามขอ ๑๐ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินคาเชาบานตามวรรคหนึ่ง
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ขอ ๑๒ คาเชาบานถือเปนรายจายที่เกิดขึ้นเมื่อสวนราชการไดรับแบบ ๖๐๐๖ และใหเบิกจาย
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ไดรับแบบดังกลาว
ขอ ๑๓ สั ญ ญาเช า บ า น สั ญ ญาเช า ซื้ อ หรื อ สั ญ ญาเงิ น กู เ พื่ อ ชํ า ระราคาบ า น ตามข อ ๗
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ หรืออยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) สัญญาเชาบาน ตองระบุวัน เดือน ป ที่ทําสัญญา ชื่อคูสัญญา สถานที่เชา
วันเริ่มตนแหงสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา วันสิ้นสุดสัญญาเชา และอัตราคาเชาตอเดือน
(๒) สัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูเพื่อชําระราคาบาน ใหใชตามแบบสัญญาของ
สถาบันการเงินได โดยตองระบุชื่อคูสัญญา สถานที่เชาซื้อหรือสถานที่กูเงิน วันเริ่มตนแหงสัญญา
ระยะเวลาการชําระคาเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกู วันสิ้นสุดสัญญา จํานวนวงเงินที่เชาซื้อหรือวงเงินกู
และจํานวนเงินที่ตองผอนชําระรายเดือน
ขอ ๑๔ การทําสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูเพื่อชําระราคาบานของขาราชการผูมีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตองทํากับสถาบันการเงิน ดังตอไปนี้
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย
(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อเชาซื้อบานหรือผอนชําระราคาบาน
(๓) สหกรณ ที่ จ ดทะเบี ย นตามกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ แ ละมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ
(๔) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
(๕) ธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทยตามกฎหมายว า ด ว ยธนาคารอิ ส ลามแห ง
ประเทศไทย
(๖) บริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งดําเนินกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตาม (๑)
(๗) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคและดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือการใหเชา
ซื้อบานหรือใหกูยืมเพื่อชําระราคาบาน
ขอ ๑๕ ใหขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานยื่นแบบ ๖๐๐๕ ฉบับใหม ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) โอนยายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

(๒) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่โดยไมเปลี่ยนสํานัก
เบิกเงินเดือน
(๓) เปลี่ยนแปลงสัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อบาน หรือสัญญาเงินกูเพื่อชําระราคาบาน
ในกรณีนําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน
ในทองที่เดิมมาเบิกตอเนื่องในทองที่ใหม ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง
ตรวจสอบหลักฐานที่นํามาเบิกคาเชาบานในชวงเวลาที่รับราชการในทองที่เดิมและระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัติใหเบิกจายคาเชาบาน แลวดําเนินการตอไปตามขอ ๙ วรรคสอง ขอ ๑๐ และขอ ๑๑
ขอ ๑๖ การรับรองสิทธิและการอนุมัติเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการตามขอ ๑๕ (๒)
ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให บุ ค คลตามข อ ๘ ประจํ า สํ า นั ก งานที่ ผู ใ ช สิ ท ธิ ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการเป น ผู
รับรองสิทธิในแบบ ๖๐๐๕
(๒) ให บุ ค คลตามข อ ๑๐ ประจํา สํ า นัก งานที่ เ บิ กเงิ น เดื อ นของผู ใช สิ ท ธิเ ป น ผู
มีอํานาจอนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖
ขอ ๑๗ ขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานในอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากไดรับเงินเดือนหรือ
เลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ใหยื่นหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการเบิกจายโดยไมตองยื่นแบบ ๖๐๐๕
ใหม
ขอ ๑๘ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานซึ่งไดยื่นแบบ ๖๐๐๕ ไวแลว แตยังไมไดรับ
อนุมัติ ตอมาไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในสังกัดเดิม ไมวาอยูในทองที่เดียวกัน
หรือตางทองที่ หรือไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมโดยไมเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน
ใหยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ พรอมทั้งหลักฐานการชําระคาเชาบาน คาเชาซื้อ หรือคาผอน
ชําระเงินกูในชวงเวลาที่ตนมีสิทธิ ณ สํานักงานเดิม ที่สํานักงานใหม
ในกรณีที่ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หากไดรับ
อนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ ไวแลว แตยังไมไดยื่นแบบ ๖๐๐๖ หรือยื่นไวแลวแตยังไมไดรับอนุมัติ ใหยื่น
แบบ ๖๐๐๖ ใหม พร อ มทั้ง หลัก ฐานตามวรรคหนึ่ งที่ สํา นัก งานใหม สํ า หรับ แบบ ๖๐๐๕ ที่ ไ ด
รับอนุมัติแลว ใหสํานักงานเดิมจัดสงใหสํานักงานใหมโดยเร็ว

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๑๘
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ขอ ๑๙ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดรับคําสั่งใหโอนไปรับราชการประจําสํานักงานใหม
โดยเปลี่ยนสังกัด แตยังไมไดยื่นขอรับคาเชาบานหรือยังไมไดยื่นขอเบิกเงินคาเชาบานในชวงเวลาที่ตน
มีสิทธิ ณ สํานักงานเดิม ใหยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ ที่สํานักงานเดิม
ขอ ๒๐ การยื่นขอรับคาเชาบานหรือขอเบิกคาเชาบานของขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ซึ่งถึงแกกรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไปกอนยื่นคําขอ ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณี ถึ ง แก ก รรม ให ท ายาทของข า ราชการผู นั้ น ยื่ น คํ า ขอ ณ สํ า นั ก งานที่
รับราชการครั้งสุดทาย
(๒) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ใหขาราชการผูนั้น ยื่นคําขอ
ณ หนวยงานผูเบิกบํานาญ หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดทาย แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ ภายใตบังคับขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน แตคูสมรส
ไดเชาบาน เชาซื้อบาน หรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานในระหวางสมรสและปรากฏชื่อคูสมรสแตเพียง
ผูเดียวในสัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อ สัญญาเงินกูเพื่อชําระราคาบาน สัญญาซื้อขายที่ดินหรือบาน
พรอมที่ดิน สัญญาจางปลูกสรางบาน โฉนดที่ดิน หรือหลักฐานการชําระเงิน ใหขาราชการผูนั้น
นําหลักฐานดังกลาวมาประกอบการเบิกจายคาเชาบานจากทางราชการได นับแตวันที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ขอ ๒๒ ในกรณี ที่ ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให ข า ราชการผู ใ ดมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า เช า บ า น
ใหขาราชการผูนั้นนําหลักฐานการชําระเงินและสําเนาคําพิพากษาดังกลาวมาเปนหลักฐานประกอบการ
ยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ โดยไมตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอ ๙
ขอ ๒๓ ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกูหรือขยายระยะเวลาการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน
ใหนําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคาเชาบานไดตามจํานวนเงินกูและระยะเวลาการผอนชําระที่เหลืออยู
ของสัญญาเงินกูฉบับแรกที่ไดยื่นไวและไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลวเทานั้น
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบานที่คางชําระอยูเนื่องจากสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตองมิใชเหตุจากผูกู
ขอ ๒๔ การยายสถานที่ทําการของสํานักงานไปตั้งในทองที่ใหมตามมาตรา ๘ แหงพระราช
กฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหทองที่ใหมที่อยูใกลเคียงกับทองที่ตั้งสํานักงานเดิม
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๑๙
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(๑) การยายที่ตั้งสํานักงานจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใกลเคียง ตองเปนเขต
ทองที่ใกลเคียงหรือติดตอกับกรุงเทพมหานครและมีรถยนตโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ใหบริการ ตามบัญชีรายชื่อทองที่ใกลเคียงทายระเบียบนี้
(๒) การยายที่ตั้งสํานักงานภายในจังหวัดเดียวกันหรือระหวางจังหวัด ตองเปนเขต
ทองที่ติดตอกันและมีขนสงสาธารณะประจําทางใหบริการ
ขอ ๒๕ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ใหเบิกจายคาเชาบานไดตามอัตราเงินเดือนสุทธิ
แตถาอัตราเงินเดือนสุทธิขั้นใดไมตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหเบิกในอัตราที่ใกลเคียงแตไมเกินอัตราเงินเดือนสุทธิที่ไดรับ
ขอ ๒๖ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชาหรือ
เงินเพิ่มการเลื่อนฐานะหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติหรือสําหรับการสูรบ ใหนํา
เงินเพิ่มดังกลาวมารวมกับเงินเดือนสุทธิที่ไดรับ แลวเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับ
หรือชั้นยศที่ไดรับในปจจุบันหรือขั้นเงินเดือนใกลเคียงในระดับหรือชั้นยศเดียวกันหรือระดับหรือชั้นยศ
ถัดไปตามลําดับ แลวใหไดรับคาเชาบานตามขั้นเงินเดือนนั้น
กรณีที่ตองเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือน ใหนําเงินเดือนสุทธิที่หักเบิกลดเนื่องจาก
การปรับชั้นเงินเดือนแลวเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับหรือชั้นยศที่ไดรับในปจจุบัน
หรือขั้นเงินเดือนใกลเคียงในระดับหรือชั้นยศเดียวกันหรือระดับหรือชั้นยศต่ําลงมาตามลําดับ แลวให
ไดรับคาเชาบานตามขั้นเงินเดือนนั้น
กรณีที่หักเบิกลดแลว เงินเดือนสุทธิต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดตามบัญชีอัตราคาเชาบาน
แตละประเภท ใหไดรับคาเชาบานเทาที่จายจริงแตตองไมเกินเดือนละ ๘๐๐ บาท
ขอ ๒๗ บรรดาประกาศและคําสั่งกระทรวงการคลังเกี่ยวกับคาเชาบานที่ใชอยูกอนระเบียบนี้
มีผลใชบังคับ ใหใชตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๒๘ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
หมอมราชวงศ ปรีดิยาธร เทวกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

บัญชีรายชื่อทองที่ใกลเคียง
กรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกลเคียง
๑. จังหวัดนนทบุรี
๑.๑ อําเภอเมืองนนทบุรี
๑.๒ อําเภอบางกรวย
๑.๓ อําเภอบางบัวทอง
๑.๔ อําเภอบางใหญ
๑.๕ อําเภอปากเกร็ด
๒. จังหวัดปทุมธานี
๒.๑ อําเภอเมืองปทุมธานี
๒.๒ อําเภอคลองหลวง
๒.๓ อําเภอธัญบุรี
๒.๔ อําเภอลําลูกกา
๓. จังหวัดสมุทรปราการ
๓.๑ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
๓.๒ อําเภอบางบอ
๓.๓ อําเภอบางพลี
๓.๔ อําเภอพระประแดง
๓.๕ อําเภอพระสมุทรเจดีย
๔. จังหวัดสมุทรสาคร
๔.๑ อําเภอเมืองสมุทรสาคร
๕. จังหวัดนครปฐม
๕.๑ อําเภอพุทธมณฑล

แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕)

เลขที่ ..……...../.........

สวนที่ ๑ การขอรับคาเชาบาน

เขียนที่..................................................................
วันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ...........................
๑.ขาพเจา..............................................ตําแหนง..................................................................
ขอยื่นรับคาเชาบานตอ............................................................................................... (ผูอนุมัติ)





เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก
กลับเขารับราชการและปฏิบัติงานในตําแหนง.......................
๒. ขาพเจา
ทองที่ ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต......……...............................จังหวัด.…................................
เงินเดือน............. บาท (................................................) เมื่อวันที่.......เดือน............... พ.ศ. .........…







๓. บัดนี้
จังหวัด
กรม
กระทรวง ไดมีคําสัง่ ใหขาพเจารับราชการประจําตําแหนง....…..........................
เงินเดือน............. บาท ทองที่ ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................. โดยไดรายงานตัวเมื่อวันที่ ............เดือน........................... พ.ศ. .........





๔. ขาพเจาได
เชาบานพักเพื่ออยูอาศัย
เชาซื้อบานเพื่อที่อยูอาศัย
บ านเลขที่ .................................ซอย........................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................
ตั้งแตวันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..........ถึงวันที่.......เดือน........................พ.ศ. ...................
ตามสัญญาเชา/สัญญาเชาซื้อ ฉบับลงวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ............................
ชื่อเจาของบาน/ผูใหเชาชวง/ผูใหเชาซื้อ ......................................................................................................

 หรือ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

บานเลขที่...................ซอย........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.................................
โทรศัพท.................................................ในอัตราเดือนละ...................................บาท





๕. ขาพเจาได กูยืมเงินเพื่อซื้อบาน
กูยืมเงินเพื่อปลูกสรางบาน
บานเลขที่.....................ซอย................................... ถนน........................................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................
๕.๑ ชื่ อ ผู ใ ห กู ...........................................(สาขา)................................................................
ตั้งอยูที่..................ซอย......….................... ถนน............................................ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................................โทรศัพท...........................
จํานวน .......................... บาท (.....................................................................................)
ชําระเงินกูเดือนละ.............บาท (................................) ตั้งแตวันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. ..........
ถึงวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ....... ตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที่ ....... เดือน ............. พ.ศ. .......

-๒๕.๒ ชื่อผูขาย/ผูรับจางปลูกสรางบาน .......................................................................................

 หรือ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

บานเลขที่..............ซอย............................ ถนน......................................................................
อําเภอ/เขต..…………………………....จังหวัด.....……………................... ตามสัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง ฉบับลงวันที่................
เดือน......................................... พ.ศ. .................................
ขาพเจา จึงขออนุญ าตเบิกคา เชา บา นตามสิทธิที่พึง จะไดรับ ตามพระราชกฤษฎีก าคา เชา บา นขา ราชการตั้ง แต
วันที่.............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... เปนตนไป และขอรับรองวาขาพเจา
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................................................
(.............................................................................)

สวนที่ ๒ การรับรอง
ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ แลวเห็นวา ขาราชการผูนี้มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงชื่อ) ...............................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง ................................................................................
วันที.่ ...............เดือน........................ พ.ศ. ..................
สวนที่ ๓ การอนุมัติ
อนุมัติใหเบิกคาเชาบานไดตามสิทธิ
ตั้งแตวันที่..........................เดือน......................................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ) ...............................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง ................................................................................
วันที.่ ...............เดือน........................ พ.ศ. ..................

แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖)
๑. การขอเบิกและการรับรอง
ขาพเจา........................................................ตําแหนง................................................
สังกัด.............................................................
๑. ขอยื่นเบิกเงินคาเชาบาน ดังนี้







๑.๑ ขาพเจาไดจายเงิน คาเชาบาน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงินกู
ใหแก............................................................. ประจําเดือน...............................................................
ตามใบเสร็จรับเงิน ............ ฉบับ เปนจํานวน ........................ บาท (...........................................................)
๑.๒ ขาพเจาไดรับเงินเดือน เดือนละ……..........บาท (.................................................)
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ไดรับอนุมัติในแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕)เลขที่......................................
ไมเกินเดือนละ..............…...........................บาท (...............................................................)
๑.๓ ขาพเจาขอเบิกเงินคาเชาบานประจําเดือน ..............................................………………………………
รวม.......... เดือน เปนเงิน............................... บาท (..........................................................)
๑.๔ พรอมนี้ขาพเจาไดแนบใบเสร็จรับเงิน จํานวน........................ฉบับ มาดวยแลว
๒. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตาม
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกประการแลว
(ลงชื่อ) ....................................................................... ผูขอเบิก
(................................................................)
ตําแหนง .........................................................……..
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. ......…......
๒. การอนุมัติ
อนุมัติใหเบิกจายเงินคาเชาบานไดตามสิทธิ
ตั้งแตวันที.่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ).........................................................
(….............................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่ ..........เดือน........................... พ.ศ. ............
๓. การรับเงิน
ไดรับเงินคาเชาบานจํานวน ....………........... บาท (..............................................................)
ไวถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ....................................................................... ผูรับเงิน
(.....................................................................)
วันที.่ .............เดือน........................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................................... ผูจายเงิน
(.....................................................................)
วันที.่ ..............เดือน........................ พ.ศ. ..................

แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน
๑. ชื่อ-นามสกุล..…................................. ตําแหนง........................................
สังกัด.............................................................................





เชาซื้อบาน เลขที่...................... ซอย....................……………………
๒. ไดเชาบาน
ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด................... ตามสัญญาลงวันที่............เดือน....................พ.ศ. ................
คาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานเดือนละ..................บาท (.........................................)





๓. การกูยืมเงินเพื่อชําระราคาบาน
ซื้อ
จางปลูกสรางบาน
บานเลขที่.....................ซอย............................ถนน...............................…………
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต............................จังหวัด........................

 ทําสัญญาเงินกูกับ..........…………….......................................................
จํานวน.............................บาท (...................................…………....................)
ชําระเงินกูเดือนละ...............................บาท (....................…..................................)
ตามสัญญาลงวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ...........

 ทําสัญญาซื้อบาน  สัญญาจางปลูกสรางบาน
กับ.......................................................................…………………………………………………
ราคา.......…...................บาท (.................................................................)
ตามสัญญาลงวันที่...….........เดือน...………………….....…...............พ.ศ. ………...........





บานตั้งอยูบนที่ดิน
โฉนดที่ดิน
เอกสารสิทธิอื่น (ระบุ)............................
เลขที่.................. เลขที่ดิน.....………..................... ตําบล..................................
อําเภอ.......................... จังหวัด.............................
เปนกรรมสิทธิ์ของ....................................……………………………………………………………………………….
/การรับรองของ . . .

-๒-

การรับรองของคณะกรรมการ
ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ขอรับรองวา.................................................

...............................................................................................
......................…......................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(..............................................................)

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(.....................................................................)

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(.....................................................................)
วันที่.........................................................................

หมายเหตุ

คณะกรรมการควรตรวจสอบขอเท็จจริงในแนวทางดังตอไปนี้ เพื่อสรุปความเห็นตอ
ผูอนุมัติการเบิกคาเชาบาน
๑. บุคคลที่ทํานิติกรรมตาง ๆ มีตัวตนหรือไม
๒. สําหรับกรณีบานเชาตองตรวจสอบใหทราบวาเปนกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีที่
ผูใหเชาไมใชเจาของบาน ตองตรวจสอบสัญญาเชาจากเจาของบานดวย
๓. สภาพของบานเหมาะสมกับราคาเชา เชาซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม
๔. ขนาดบานเหมาะสมกับจํานวนคนในครอบครัวที่อาศัยรวมกันอยูจริง เพียงใด
๕. ในกรณีที่เชาบาน จะตองตรวจสอบวามีความจําเปนตองเชาจริงหรือไม
๖. ตรวจสอบการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน ตั้งแตเมื่อใด
๗. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

