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คาเชาบานขาราชการ
1. คํานิยาม (ตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ)
ขาราชการ หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลากรศาลยุติธรรม
ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ ขาราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร และขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
สถาบันการเงิน หมายความวา สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองที่ หมายความวา กรุงเทพมหานคร อําเภอ กิ่งอําเภอ หรือทองทีข่ องอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนทองที่เดียวกันตามมาตรา 5
(มาตรา 5 ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศกําหนดใหอําเภอหรือกิ่งอําเภอหลายทองที่รวมกัน
เปนทองที่เดียวกันได)
ทองที่เริ่มรับราชการครัง้ แรก หมายความวา ทองที่ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ
หรือมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ และไดมกี ารรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
เปนครั้งแรก
ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม หมายความวา ทองที่ทกี่ ลับเขารับราชการเปนขาราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
ภัยพิบตั ิ หมายความวา ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอยางใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยผูซึ่งไดรับความ
เสียหายนั้นไมมีสวนที่จะตองรวมรับผิดดวย

2. การเกิดสิทธิ/…
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2. ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
2.1

สิทธิตามมาตรา 7 ขาราชการไดรับคําสั่งใหไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่
ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
(1) ทางราชการไดจัดที่พกั อาศัยใหอยูแลว (การจัดใหเปนไปตามเกณฑและวิธีการจัด
ขาราชการเขาพักอาศัยในทีพ่ ักของทางราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด)
(2) มีที่อยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม
โดยไมมีหนี้คา งชําระ
(3) ยายไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง
(การยายตามคํารองของตนเองกอนวันที่ 26 มิถนุ ายน 2541 ใหคงสิทธิ อยูตอไป
จนกวาจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน )
ผูที่ไมเกิดสิทธิเพราะเหตุตาม (2) ถึงแมวากรรมสิทธิ์ในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด ก็ไมทําให
เกิดสิทธิที่จะไดรับคาเชาบานระหวางรับราชการในทองที่นั้น เวนแต เคหสถานนั้นถูกทําลายหรือเสียหาย
เนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได (มาตรา 9)
ตั้งแตวนั ที่ 11 ธันวาคม 2550 ขาราชการไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ที่
เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม เปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน ถาไมเขาขอยกเวน
ตามมาตรา 7
2.2 สิทธิมาตรา 8 สํานักงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยูเ ดิมยายสถานทีท่ ําการไปตั้งในทองที่ใหม
เวนแต ทองที่ซึ่งสํานักงานไดยายไปนั้นอยูใ กลเคียงกับทองที่ที่ตั้งสํานักงานเดิมตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด

3. การใชสิทธิเบิกคาเชาบาน
1. ผูมีสิทธิและคูสมรสรับราชการในทองทีเ่ ดียวกันและตางก็มีสิทธิไดรบั คาเชาบานใหเบิกได
เฉพาะคนใดคนหนึ่ง (มาตรา 10 วรรคหนึง่ )
2. ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานในทองที่หนึ่ง ไดยายไปในทองที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ใหมี
สิทธินําหลักฐานการผอนชําระคาเชาบานในทองที่เดิมมาเบิกจายในทองที่ใหมได ถาคูสมรสหรือบุตรซึ่งอยู
ในอุปการะของขาราชการผูน ั้นจําเปนตองพักอาศัยอยูในบานในทองที่เดิมตอไป (มาตรา 15)
3 .ผูมีสิทธิ มีคูสมรส และคูสมรสเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานสวนทองถิ่น หรือ
พนักงานหรือลูกจาง ของรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคกรมหาชน ไดใชสิทธิเบิก
คาเชาบานหรือไดพักอาศัยในที่พักอาศัยในที่พักอาศัยทีท่ างการจัดใหแกคูสมรสในทองที่เดียวกันขาราชการ
ผูนั้นไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน (ตามมาตรา 10 วรรคทาย)
4. จํานวนเงิน/...
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4. จํานวนเงินที่เบิก
1. เบิกไดเทาที่จายจริงตามสมควรแกสภาพบานแตไมเกินที่กระทรวงการคลังกําหนด
2 . การลด หรืองดเบิกจายเงินเดือน เนื่องจากการถูกตัดเงินเดือนหรือการลาโดยไมมีสิทธิไดรับ
ไดรับเงินเดือนไมตัดสิทธิการไดรับคาเชาบาน ยกเวน ลาติดตามคูสมรสไปประจําตางประเทศ (มาตรา 12)
3. การถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือเหตุอื่นใดที่งดจายเงินเดือน
ใหงดจายคาเชาบาน เมื่อกรณีถึงที่สุดและผูนั้นไดรับเงินเดือนระหวางกรณีเชนวานัน้ สําหรับเดือนใดใหมี
สิทธิเบิกคาเชาบานสําหรับเดือนนั้น (มาตรา 13)

5. เริ่มและสิ้นสุด สิทธิไดรับคาเชาบาน (มาตรา 14)
เริ่มมีสิทธิ = ตั้งแตวันที่เขาอยูจริง แตไมกอนวันที่รายงานตัวเพื่อรับหนาที่
สิ้นสุด = วันที่ขาดจากอัตราเงินเดือนหรือยูในขายทีห่ มดสิทธิไดรบั คาเชาบานตาม
พระราชกฤษฎีกา
กรณีที่ไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่นและไมสามารถเดินทางไดในวันที่สง มอบหนาที่
ใหมีสิทธิไดรบั คาเชาบานตอไปอีกไมเกิน 10 วัน นับแตวันทีสงมอบหนาที่ เวนแต มีความจําเปนใหเบิก
ตอไปเทาที่จําเปน โดยตองไดรับอนุมัติจากผูออกคําสั่งแตงตั้ง

6. การใชหลักฐานเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูชําระคาบาน เพื่อเบิกคาเชาบาน (มาตรา17)
ขาราชการไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ และ
1. เปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน และ
2. ไดเชาซื้อ หรือผอนชําระเงินกู ฯ คางอยูใ นทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม และ
3. เปนที่อยูอาศัยและไดอยูจ ริง
การใหมีสิทธินําหลักฐานการผอนชําระคาเชาซื้อหรือเงินกูคาบานดังกลาวมาเบิกไดตามเงื่อนไข ดังนี้
1. ตนเองหรือคูสมรสผอนชําระคาเชาซื้อ/เงินกูชําระราคาบาน ในทองที่นั้น เบิกจายไดเฉพาะ
บานหลังแรกเทานั้น เวนแตบานที่เคยใชสทิ ธิถูกทําลาย/เสียหายจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยได
2. เชาซื้อหรือกูเงินชําระราคาบาน รวมกับบุคคลอื่น ซึ่งมิใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคล
อื่นในบานนั้น เบิกจายไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์
3. ตองเปนการผอนชําระกับสถาบันการเงินและสัญญาเชาซื้อหรือสัญญากูเงินตองเปนตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
4. ตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อบานหลังหนึ่งหลังใดในทองที่นนั้ มาแลวเวนแต
ไดยายกลับไปประจําในทองที่ที่เคยใชสิทธินั้นอีก และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูตาม
ที่เคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะที่ยายไปประจําในทองที่นนั้ บานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว
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5. เงินกูเพื่อชําระคาบานสูงกวาราคาบานใหนําคาผอนชําระมาเบิกไดโดยคํานวณตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
(ใหนําบทบัญญัติมาตรา 9 ถึง มาตรา 14 มาใชบังคับกับการเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานโดยอนุโลม)

การนําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระราคาบานในทองที่เดิมมาเบิกในทองที่ใหม
ผูที่ใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกู มาเบิกคาเชาบาน ตอมายายไป
ทองที่อื่นที่ตนมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ใหนาํ หลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกู เพื่อชําระ
ราคาบานในทองที่เดิมมาเบิกในทองทีใ่ หมได

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551
มีผลบังคับใชวันที่ 19 กันยายน 2551
ที่พักของสวนราชการใหจดั สรรตามความจําเปนและเหมาะสมโดยใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่
หัวหนาสวนราชการมอบหมายเปนผูมีอํานาจจัด ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(ตามหลักเกณฑขอ 3)
(1) จัดใหกับขาราชการ
ประเภททั่วไประดับ อาวุโสขึ้นไป
ประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการพิเศษ ขึ้นไป
ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร
ตองเขาพัก
หรือดํารงตําแหนง ระดับ 7 ขึ้นไปหรือเทียบเทา
ไมวาจะมีสิทธิไดรับ
ทหารยศ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป
คาเชาบานหรือไม
ตํารวจยศพันตํารวจโท ขาราชการตุลาการ อัยการทุกระดับชั้น
(2) นอกจากที่จัดใหกับขาราชการตาม (1) จัดใหกับ ขาราชการ
ประเภททั่วไประดับ ชํานาญงานลงมา
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนงระดับ 6 ลงมา
ทหารยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงมา
ตํารวจ ยศพันตํารวจตรีลงมา

และเปนผูมีสิทธิไดรับ
คาเชาบานไมวา
ผูนั้นกําลังใชสิทธิเบิก
คาเชาบานอยูห รือไม

(3) การจัดตาม (2) หากขาราชการผูใด ไดรับสิทธิเบิกคาเชาบานและใชสิทธินําหลักฐาน
การเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานในทองที่ที่ปฏิบัติราชการอยูกอนแลว ไมตองจัดใหเขาพัก
อาศัย แมตอมาขาราชการดังกลาวไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมซึ่งอยูในทองที่เดียวกัน
แตถาจัดใหเขาพักกอนหลักเกณฑนี้ใชบังคับไมตองใหออกจากที่พกั ของทางราชการ
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(4) ที่พักนอกจาก (2) ใหจัดขาราชการที่บรรจุเขารับราชการครั้งแรกและเดือดรอนที่เรื่อง
ที่อยูอาศัยเขาพักโดยกําหนดระยะเวลาเขาอาศัยใหอยูในดุลยพินิจของสวนราชการและตองบริหาร
งบประมาณทีไ่ ดรับใหอยูภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรร ถาจัดใหขาราชการที่บรรจุใหมเขาอยูและกระทบตอ
เงินงบประมาณที่มีอยู ใหออกจากที่พกั ของทางราชการได
(5) บานพักตาม (4) หากจัดตามหลักเกณฑแลวเหลือวางอยู ใหจัดใหขาราชการผูไมมีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานเขาพักอาศัยไดชั่วคราว
(6) บานพักของทางราชการไมเพียงพอสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน หรือผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานยายมาใหม ไมสามารถเขาอยูไดดว ยเหตุตามขอ (5) ใหผูมีอํานาจจัดบานพัก จัดใหผูไมมีสิทธิออก
จากบานพักของทางราชการ และจัดใหผูมสี ิทธิเบิกคาเชาบานเขาพักอาศัยโดยเร็ว แตระหวางดําเนินการ
หากผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดเชาบานเพื่ออาศัยจริงใหนาํ หลักฐานมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการได
หากผูมีอํานาจจัดที่พัก จัดใหผูมีสิทธิตาม (1) และ (2) เขาพักแลวไมเขาพัก ใหถือวาสละ
สิทธิการเขาพัก ยอมไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ผูที่เคยสละสิทธิการเขาพักอาศัยหรือเปนผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน (เนื่องจากยายตามคํารอง
ของตนเอง) ตอมาขาราชการดังกลาวรองขอเขาพัก ขณะบานพักวาง หรือไดที่พักใหม เนื่องจากมีความ
เดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัย ผูมอี ํานาจจัดทีพ่ กั ใหเขาพักในที่พักของทางราชการได (ตามหลักเกณฑ ขอ 4)
การเกิดสิทธิหลังจากที่ไดสละสิทธิการเขาพัก (ตามหลักเกณฑ ขอ 5)
ขาราชการที่สละสิทธิการเขาพักอาศัยในทีพ่ ักของทางราชการ ตอมาบานพักถูกรื้อถอนไป
ทั้งหมดใหถือวาขาราชการผูนั้นไมมีที่พกั ของทางราชการจัดให จึงไมตอ งหามในการไดรับสิทธิเบิกคาเชา
บานตามมาตรา 7(1) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.2547 นับแตวันที่พักของทางราชการ
ไดถูกรื้อถอนไปทั้งหมด
บานพักที่ทางราชการจัดใหไมสามารถพักอาศัยได (ตามหลักเกณฑ ขอ 6)
บานพักวาง แตชํารุดทรุดโทรม มีลักษณะไมปลอดภัยตอชีวิต รางกายและทรัพยสินของผูอยู
อาศัย ไมตองจัดใหเขาพักจนกวาจะซอมแซมแลวเสร็จ จนสามารถเขาอยูอาศัยได
มีเหตุสุดวิสัยอันเปนเหตุใหไมสามารถเขาพักอาศัยได เชน ไฟไหม น้ําทวม ไมตองจัดให
เขาพักจนกวาเหตุสุดวิสัยจะไดรับการแกไขหรือบรรเทาจนสามารถเขาอยูอาศัยได
ถาจัดใหขาราชการเขาพักอาศัยในทีพ่ ักตอมาเกิดเหตุดังกลาวขางตน หากขาราชการผูนั้นเปน
ผูที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน ขาราชการผูนั้นจําเปนตองเชาบานและอาศัยอยูจริงใหเบิกคาเชาบานไดจนกวาจะ
ซอมแซมที่พักเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนัน้ ไดรับการแกไขหรือบรรเทาจนสามารถเขาอยูไดและไดจดั ให
ขาราชการผูนั้น หรือผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานรายอื่นเขาพักอาศัย
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การจัดทําทะเบียนคุม (ตามหลักเกณฑ ขอ 7)
ใหผูมีอํานาจจัดทีพ่ ัก จัดใหมีทะเบียนควบคุมการจัดขาราชการเขาและออกในที่พักของทาง
ราชการตามแบบที่หนวยงานกําหนดทุกครั้ง และใหมกี ารมอบทะเบียนคุมดังกลาวแกผูมีอํานาจจัดทีพ่ ักคน
ตอไปทุกครั้งที่พนตําแหนงหนาที่
การชวยราชการ (ตามหลักเกณฑ ขอ 8)
ขาราชการไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการในลักษณะประจําตางสํานักเบิกเงินเดือน หรือตาง
สํานักงานในทองที่เดียวกัน ใหหวั หนาสวนราชการประจําสํานักงานทีข่ าราชการผูนั้นปฏิบัติราชการอยูเปน
ผูมีอํานาจจัด ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัตินี้
การจัดที่พักกอนวันประกาศใชหลักเกณฑนี้
หนวยงานจัดใหผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยูอาศัยในที่พักของทางราชการกอนวัน
ประกาศใชหลักเกณฑและวิธีปฏิบัตินี้ ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิอยูอาศัยในทีพ่ ักของทางราชการ จนกวาจะมี
การยายหรือพนจากตําแหนงหนาที่ในหนวยงานนัน้

สรุปสาระสําคัญของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
1. ผูมีสิทธิยนื่ คําขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005) พรอมสัญญาเชาบาน เชาซื้อ หรือสัญญากูเงิน
และ เพิ่มรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ขอมูลประวัตกิ ารรับราชการตั้งแตเริม่ รับราชการ การโอน ยาย (กรณียาย เกิดจากคํารอง
ของตนเองหรือไม)
(2) ขอมูลการมีบานของขาราชการและคูสมรส
(3) ขอมูลดานอาชีพและสถานที่ทํางานของคูสมรสของผูใชสิทธิ และใหแจงวาหนวยงานนั้น
ไดสิทธิการเบิกคาเชาบานหรือจัดบานพักใหกับคูสมรสในทองที่ที่รับราชการหรือไม
(4) ขอมูลการมีบานของบิดา มารดา ของคูสมรสและของขาราชการ รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะทุกแหงในทองที่รับราชการ
(5) ขอมูลการมีชีวิตของบิดา มารดาของคูสมรสและของขาราชการ ซึ่งภายหลังมีกรณีเสียชีวติ
หรือหายสาบสูญใหแจงวัน เดือน ป
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2. ผูม ีอํานาจรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบาน และพิจารณารับรองรายงานขอมูลขาราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา

ผอ.สพท.
ผอ.สถานศึกษา

ขาราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป
ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
ขาราชการประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร
ผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 8 ขึ้นไป
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พันตํารวจเอกขึ้นไป

เปนผูรับรองสิทธิ
ของตนเอง

3. ผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกคาเชาบาน แตงตั้งกรรมการ 3 คน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
1. กรณีเชาบาน = เชาจริง อยูจริง ระยะเวลาเริ่มตน เขาพัก ความเหมาะสมของราคากับสภาพบาน
โดยไมรวมคาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท และควรพิจารณาเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ
ระหวางผูขอเบิกคาเชาบาน กับเจาของบานเชา หากเปนญาติ ผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา ใหตรวจสอบจนเปนทีพ่ อใจวาเชาจริง จายจริง ความสัมพันธ
ผูขอเบิกคาเชาบานกับผูทพี่ ักอาศัยรวมกันเปนการแบงเชาหรือไม
กรณีเชาชวงใหตรวจสอบสัญญาเชาระหวางผูใหเชาชวงกับเจาของบานเชาดวย
2. เชาซื้อบาน = สัญญาเชาซื้อบาน สัญญากูฯ วาเปนการทํานิติกรรมระหวางผูขอเบิกคาเชาบาน
กับผูใหเชาซื้อ หรือผูใหกจู ริงหรือไม และมีการจายเงินกันจริงหรือไม วงเงิน
เอกสารที่เกี่ยวของและวันเขาพักจริง
สัญญากูเงินเพื่อซื้อบาน ตรวจสอบวากูเ งินกับสถาบันการเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนด วัตถุประสงคการกูเพื่อนําไปซือ้ บานจริงหรือไม สัญญาระบุ
วันเริ่มตน วันสิ้นสุด จํานวนงวด จํานวนเงินที่ผอนชําระรายเดือน

4. ผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา = ผูอํานวยการสํานักงานเขต
คําสั่ง สพฐ.ที่ 135/2550
สถานศึกษา
= ผูอํานวยการสถานศึกษา ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550

5. การยื่นแบบขอเบิกเงินคาเชาบานตามแบบ 6006 พรอมหลักฐานการชําระเงิน
ยื่นแบบขอเบิกเงินคาเชาบานตามแบบ 6006 พรอมหลักฐานการชําระเงิน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือสถานศึกษาแลวแตกรณี
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6. สาระแหงสัญญา ตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. สัญญาเชา ระบุ วัน เดือน ป ทีท่ ําสัญญา คูสัญญา สถานที่เชา วันเริ่มตน ระยะเวลาเชา วันสิ้นสุด
อัตราคาเชาตอเดือน
2. สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาเงินกูตองระบุชื่อคูสัญญา สถานที่เชาซื้อหรือสถานที่กูเงิน วันเริ่มตนวันสิ้นสุดสัญญา วงเงิน ระยะเวลาผอนชําระ จํานวนเงินที่ผอนชําระรายเดือน

7. ผูที่ตองยื่นแบบ ขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ6005) ฉบับใหม เมื่อ
1. โอนยายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน
2. ยายไปประจําสํานักงานใหมตางทองทีโ่ ดยไมเปลี่ยนสํานักเบิก
3. เปลี่ยนสัญญาเชา / ตอสัญญาเชา / ขึ้นคาเชา/สัญญาเชาซื้อ /สัญญาเงินกู

8. เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกคาเชาบานขาราชการ
8.1 กรณีขอเบิกคาเชาบานครั้งแรก
(1) คําขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ 6005) จํานวน 4 ชุด กรอกขอความใหถูกตองชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อผูขอ หามขูดลบ ขีดฆา
(2) แบบรายงานการตรวจสอบคําขอเบิกคาเชาบาน
(3) สัญญาเชาบาน ติดอากรแสตมปครบตามที่กฎหมายกําหนด และถายเอกสาร (ติดอากรแสตมป
อัตราพันละบาทของราคารวมตลอดสัญญาเชา ผูใหเชามีหนาที่เสียอากร ผูเชาคือผูที่ตองขีดฆาแสตมป ลง
วัน เดือน ป ทีข่ ีดฆา ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร)
(4) สําเนาทะเบียนบาน ใหถา ยเอกสารจากฉบับเจาบาน และตองมีชื่อผูอยูอาศัยในบานนั้นครบทุก
คน รวมทั้งผูขอเบิกคาเชาบาน (วัน เดือน ป ที่เขาอยูอาศัยชัดเจน) หนังสือรับรองของผูใหเชากรณีเชาหอพัก
หรืออพารทเมนตซึ่งเจาของไมยินยอมใหยายชื่อเขาสําเนาทะเบียนบาน และชีแ้ จงเหตุผลที่ไมใหยายชื่อเขา
(5) บันทึกชี้แจงของผูขอเบิกคาเชาบาน แสดงถึงเหตุผลความจําเปนที่ตอ งเชาบาน เสนอตอ
ผูบริหารสถานศึกษา วาสมควรใหเบิกคาเชาบานไดหรือไมประการใด
(6) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินไดของเจาของบานเชาหรือสําเนาบัตรประชาชน
(7) แบบรับรองที่ผูขอเบิกใหม และเชาบานอยูจริง หรือคํารับรองใหกูเงินเพื่อปลูกบาน
(8) สําเนาคําสัง่ แตงตั้งกรรมการตรวจสภาพบานของคณะกรรมการ
(9) รายงานการตรวจสภาพบานของของคณะกรรมการ
(10) สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย
(11) สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก กรณีหาไมไดใหใชสําเนาสมุด ก.พ. 7
(12) สําเนาคําสั่งแตงตั้ง (ยายสถานศึกษา หรือสถานที่ทํางาน
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(13) หนังสือรับรองของหนวยงานคูสมรส ซึ่งรับรองวาคูสมรสไมไดเบิกคาเชาบาน และรับรองวา
ไมเคยมีบานเปนของตนเองในทองที่นั้น
(14) แผนผังบานเชา
(15) แผนทีแ่ สดงระยะทางจากบานเชาถึงทีท่ ํางาน
(16) หนังสือชี้แจง กรณีเชาบานอยูนอกเขตทองที่ที่ปฏิบัติงาน
(17) ทะเบียนบานพักของหนวยงาน ซึ่งชีแ้ จงวาบานพักไมวาง
หมายเหตุ 1.กรณีเปลี่ยนบานเชา ใหจัดทําบันทึกชี้แจงกรณีตองเปลี่ยนบานเชา เพิ่มเติมจากรายการขางตน
2.ในกรณีเจาของบานเชาขึ้นคาเชาบาน
2.1 แบบคําขอรับเงินคาเชาบาน
2.2 แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับเงินคาเชาบาน
2.3 หนังสือเจาของบานเชาแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 3เดือนกอนสิ้นสุดสัญญาเชา
วาจะขอขึ้นคาเชาบานเนื่องดวยสามเหตุใด
2.4 สัญญาเชาบาน
2.5 สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินไดของเจาของบานเชา
2.6รายงานการตรวจสภาพบานเชาของกรรมการ
2.7 หนังสือรับรองของหนวยงานคูสมรส ซึ่งรับรองวาคูสมรสไมไดเบิกคาเชาบาน และ
รับรองวาไมเคยมีบานเปนของตนเองในทองที่นั้น
2.8 ทะเบียนบานพักของหนวยงาน ซึ่งชี้แจงวาบานพักไมวาง
8.2 กรณีเบิกคาเชาซื้อบาน
(1) แบบคําขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ6005)จํานวน 4 ชุด กรอกขอความใหถูกตองชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อผูขอ หามขูดลบ ขีดฆา
(2) แบบรายงานตรวจสอบคําขอรับเงินคาเชาบาน
(3) สัญญาเชาซื้อ
(4) สําเนาทะเบียนบาน
(5) บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ตองการเชาซื้อ
(6) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินไดของผูใหเชาซื้อ
(7) คําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจขอเท็จจริงคาเชาบาน
(8) คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย
(9) คําสําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก กรณีหาไมไดใหใชสําเนาสมุด ก.พ. 7
(10) คําสั่งยายหรือคําสั่งแตงตั้งใหไปรับตําแหนงใหม
(11) หนังสือรับรองของหนวยงานคูสมรสซึ่งรับรองวามีหรือไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานเพราะเหตุใด
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(12) แผนผังบานเชาซื้อทุกชัน้
(13) แผนทีแ่ สดงระยะทางจากบานที่เชาซื้อถึงสถานที่ทํางาน
(14) ทะเบียนบานพักของหนวยงาน ซึ่งแสดงวาบานพักไมวาง
(15) สัญญากูเงินกับสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด
(16) หนังสือสัญญาจํานองที่ดิน(ท.ด.15)
(17) โฉนดทีด่ นิ
(18) บัญชีธนาคารแสดงการจายเงินและการเริ่มชําระเงิน
(19) สําเนาใบเสร็จรับเงินของธนาคารงวดแรก
8.3 กรณีเบิกคาเชาบานเพื่อผอนชําระเงินกูเพื่อปลูกสรางบาน
(1) แบบคําขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ6005) จํานวน 4 ชุดกรอกขอความใหถูกตองชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อผูขอ หามขูดลบ ขีดฆา
(2) แบบรายงานตรวจสอบคําขอรับเงินคาเชาบาน
(3) สําเนาทะเบียนบาน
(4) บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ตองปลูกสรางบาน
(5) คําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจขอเท็จจริงคาเชาบาน
(6) คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย
(7) สําเนาคําสัง่ บรรจุเขารับราชการครั้งแรก กรณีหาไมไดใหใชสําเนาสมุด ก.พ. 7
(8) คําสั่งยายหรือคําสั่งแตงตั้งใหไปรับตําแหนงใหม
(9) หนังสือรับรองของหนวยงานคูสมรสซึ่งรับรองวามีหรือไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานเพราะเหตุใด
(10) รูปแบบและรายละเอียดที่สถาปนิกรับรอง (แบบแปลนของบาน)
(11) แผนทีแ่ สดงระยะทางจากบานที่ปลูกสรางถึงสถานที่ทํางาน
(12) ทะเบียนบานพักของหนวยงาน ซึ่งแสดงวาบานพักไมวาง
(13) สัญญากูเงินกับสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด
(14) หนังสือสัญญาจํานองที่ดิน (ท.ด.15)
(15) หนังสืออนุญาตใหปลูกสรางบาน
(16) หลักฐานการใหเลขที่บา น
(17) สัญญาจางกอสรางบาน พรอมบัญชีรายการพัสดุ
(18) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินไดของผูรับจาง
(20 ) โฉนดทีด่ ิน
(21) สําเนาใบรับประกันภัย(ถามี)
(22) บัญชีธนาคารแสดงการจายเงินและการรับชําระหนี้
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(23) สําเนาใบเสร็จรับเงินของธนาคารงวดแรก
(24) หลักฐานการขอและอนุญาตใชไฟฟา – ประปา
(25) หนังสือสัญญาหรือใหโอนทรัพยสิน
8.4 การขอเบิกคาเชาบานเพิ่มตามสิทธิ์เนื่องจากไดรับเงินเดือนเพิ่มสูงขึน้ กรณีนจี้ ะเกิดขึ้นไดเมื่อ
อัตราคาเชาหรือผอนชําระคาเชาซื้อ สูงกวาอัตราคาเชาบานที่เบิกไดอยูเดิม
(1) บันทึกขออนุมัติเบิกคาเชาบานเพิ่มของของผูเชา เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
ผูบริหารสถานศึกษา/ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแลวแตกรณี
(2) คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย
9. สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการเบิกคาเชาบาน
9.1 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในบาน จะตองจัดทําเปนหนังสือและลงทะเบียนตอเจาพนักงาน
เจาหนาที่
9.2 หากมีการเปลี่ยนสัญญาเงินกูหรือสถาบันการเงิน จะตองมีหนังสือรับรองของธนาคารหรือ
สถาบันเงินกูวา หนี้คางชําระเดิมและระยะเวลาผอนชําระคงเหลือเทาใด การใชสิทธินําหลักฐานการชําระคา
เชาซื้อหรือคาผอนชําระราคาบานที่คางชําระอยูมาเบิกคาเชาบาน ตองควบคุมมิใหเบิกจายเกินวงเงินและ
ระยะเวลาที่เหลืออยูตามสัญญากูเดิม
9.3 กรณีกูเพื่อสรางบาน ใหตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตปลูกสรางบาน การใหหมายเลขบาน
เปนการกูก อนปลูกบานหรือไมโดยดูจากสัญญากู หนังสือสัญญาจดจํานอง เขาอาศัยจริงตั้งแตเมื่อใด
สัญญาจางปลูกสรางบานรวมคาวัสดุและคาแรงดวยแลว
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