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มาตรา 7   ข้าราชการ ผู้ใดได้รับ ค าส่ัง ให้เดนิทางไป ประจ า ส านักงานใน ต่างท้องที่ มสิีทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าทีต้่อง จ่ายจริง ตามทีส่มควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูง
ไม่เกนิจ านวน เงนิ ทีก่ าหนดไว้ตาม บญัชีอตัราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎกีานี ้
ทั้งนี ้เว้นแต่ผู้น้ัน 

(3) ได้รับค าส่ังให้เดนิทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องทีต่ามค าร้องขอของตนเอง 
 

ความในวรรคหน่ึง ให้ใช้บงัคบัแก่ข้าราชการผู้ได้รับค าส่ังให้เดนิทางไปประจ าส านักงาน 
ในต่างท้องทีท่ีเ่ป็นท้องทีท่ีเ่ร่ิมรับราชการคร้ังแรกหรือท้องทีท่ีก่ลบัเข้ารับราชการใหม่ด้วย 

(1) ทางราชการได้จัดทีพ่กัอาศัยให้ตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

(2) มเีคหสถานอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่สมรสในท้องทีท่ีไ่ป
ประจ าส านักงานใหม่  โดยไม่มีหนีค้้างช าระกบัสถาบันการเงิน 



สิทธิของข้าราชการผู้ที่ได้รับค าส่ังให้เดนิทางไปประจ า
ส านักงานในท้องที่ที่เร่ิมรับราชการครัง้แรกหรือท้องที่ที่
กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เร่ิมมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการเมื่อได้รับค าส่ังให้เดนิทางไปประจ าส านักงาน
ในต่างท้องที่ตัง้แต่วันที่พระราชกฤษฎีกานีม้ีผลใช้บังคับ 

มีผลใช้บังคับวันที่วันที่ 11 ธนัวาคม 2550 

ย้ายกลบัมาในท้องทีบ่รรจุคร้ังแรก
ก่อนวนัที ่11 ธค 50 ไม่เกดิสิทธิ 

ย้ายกลบัมาในท้องทีบ่รรจุคร้ังแรก
หลงัวนัที ่11 ธค 50 เกดิสิทธิ 

11 ธค 50 



ขา้ราชการ 

หมายถึง 

ขา้ราชการพลเรือน 

ฝ่ายตุลาการ 

ฝ่ายอยัการ 

พลเรือนในมหาวทิยาลยั 

ฝ่ายรัฐสภา ต ารวจ ทหาร ครู 

พระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 



ทอ้งท่ีท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบติัราชการ หรือค าสั่ง
ให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเป็นคร้ังแรก 

ท้องที่ที่เร่ิมรับราชการคร้ังแรก 

ทอ้งท่ีท่ีกลบัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ท้องที่ที่กลบัเข้ารับราชการใหม่ 

ท้องที ่
                    กรุงเทพมหานคร / อ  าเภอ / ก่ิงอ าเภอ 



การเดินทางไปลกัษณะประจ า 

4. การเดินทางไปช่วยราชการท่ีไม่อาจก าหนดระยะเวลาส้ินสุด หรือมีก าหนดเวลาไม่ถึง
หน่ึงปีซ่ึงต่อมาภายหลงัส่วนราชการมีความจ าเป็นตอ้งให้ขา้ราชการผูน้ั้นอยูช่่วยราชการ 
ณ ส านักงานท่ีแห่งเดิมนั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเน่ืองและให้ถือเวลาการช่วย
ราชการตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดหน่ึงปีเป็นตน้ไปเป็นการเดินทางไปราชการประจ า 

1. การเดินทางไปประจ าต่างส านกังาน ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือรักษาราชการแทน
เพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านกังานแห่งใหม่ 

2. การเดินทางไปประจ าส านกังานแห่งเดิมในทอ้งท่ีแห่งใหม่ในกรณียา้ยส านกังาน 
 

3. การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการท่ีมี
ก าหนดเวลาส้ินสุดของโครงการหรือการช่วยราชการไวช้ดัเจน ซ่ึงมีก าหนดเวลาตั้งแต่
หน่ึงปีข้ึนไป 



ประจ  ำ 

ขอ้ยกเวน้ 

ตำ่งทอ้งท่ี 

บำ้นพกั 

บำ้นตนเองหรือคู่สมรส 

หลกักำรเกิดสิทธิ 

ค ำสัง่ 

รอ้งขอยำ้ย 

ยกเลิก 

ทอ้งท่ีเร่ิมรบัรำชกำรครั้งแรก 

ร้องขอก่อนปี41 



ยำ้ยบุคคล ม.7 ส ำนกังำนยำ้ย ม.8 

สิทธิ 

เช่ำบำ้น ซ้ือบำ้น 

ซ้ือบำ้นในทอ้งท่ี 

 

ใชสิ้ทธิตอ่เน่ืองซ้ือ 

หรือบำ้นนอกทอ้งท่ี 

 

หลกัเกณฑ ์

วิธีกำรเบิก 

หลกักำรเกิดสิทธิ 

ม7  ม15 



กรณีส านกังานยา้ย 

10 

• มาตรา 8 ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏบิตัริาชการประจ าส านักงานในต่างท้องที่
เน่ืองจากส านักงานทีป่ฏบิตัริาชการประจ าอยู่เดมิได้ย้ายสถานทีท่ าการไปตั้ง
ในท้องทีใ่หม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎกีานี้
เช่นเดยีวกบัข้าราชการซ่ึงได้รับค าส่ังให้เดนิทางไปประจ าส านักงานในต่าง
ท้องทีต่ามมาตรา 7 เว้นแต่ท้องทีใ่หม่ทีส่ านักงานได้ย้ายไปน้ันอยู่ใกล้เคยีง
กบัท้องทีท่ีต่ั้งส านักงานเดมิตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 

อธิบาย หากส่วนราชการใดยา้ยส านกังานไปตั้งในทอ้งที่ใหม่ขา้ราชการทั้งส านกังาน

จะเกิดสิทธิไดร้บัค่าเช่าบา้นถา้ไม่ติดขอ้ตอ้งหา้มที่ท าใหไ้ม่เกิดสิทธิ เวน้แต่ทอ้งที่ที่

ส านกังานยา้ยไปเป็นทอ้งที่ใกลเ้คียงตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ อย่างไรก็ตามแมว่้ากรณี

ดงักล่าวขา้ราชการของส านกังานที่ยา้ยไปจะไม่เกิดสิทธิไดร้บัค่าเช่าบา้น แต่ไม่ตดั

สิทธิขา้ราชการผูที้่มีสิทธิเบกิค่าเช่าบา้นอยู่ในทอ้งที่เดิมอยู่ก่อนแลว้เวน้แต่จะเขา้ขอ้

ตอ้งหา้มตามมาตรา 7 ในทอ้งที่ใหม่ 
EXP 



ทอ้งทีใ่กลเ้คียงทีท่ าใหไ้ม่เกิดสิทธิ 

ต่างจังหวดั 
 
กรณสี านักงานได้ย้ายทีต่ั้งส านักงานภายในจังหวดั
เดยีวกนัหรือระหว่างจังหวดัจะต้องเป็นท้องที่
ติดต่อกนัและมยีานพาหนะประจ าทางให้บริการ 

กรุงเทพฯ 
๑. จังหวดันนทบุรี 
 ๑.๑ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
 ๑.๒ อ าเภอบางกรวย 
 ๑.๓ อ าเภอบางบัวทอง 
 ๑.๔ อ าเภอบางใหญ่ 
 ๑.๕ อ าเภอปากเกร็ด 
๒. จังหวดัปทุมธานี 

 ๒.๑ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
 ๒.๒ อ าเภอคลองหลวง 
 ๒.๓ อ าเภอธัญบุรี 
 ๒.๔ อ าเภอล าลูกกา 
๓. จังหวดัสมุทรปราการ 
 ๓.๑ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 ๓.๒ อ าเภอบางบ่อ 
 ๓.๓ อ าเภอบางพล ี
 ๓.๔ อ าเภอพระประแดง 
 ๓.๕ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
๔. จังหวดัสมุทรสาคร 
 ๔.๑ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวดันครปฐม 
 ๕.๑ อ าเภอพุทธมณฑล 



ประจ  ำ 

ขอ้ยกเวน้ 

ตำ่งทอ้งท่ี 

บำ้นพกั 

บำ้นตนเองหรือคู่สมรส 

หลกักำรเกิดสิทธิ 

ค ำสัง่ 

รอ้งขอยำ้ย 

ยกเลิก 

ทอ้งท่ีเร่ิมรบัรำชกำรครั้งแรก 

ร้องขอก่อนปี41 



หลกัเกณฑก์ำรจดับำ้นพกั 

ดลุยพินิจกำรจดั 

ผูมี้อ  ำนำจจดั 

หลกัเกณฑท์ี่ก  ำหนดไว ้

สละบำ้นพกั 

วิธีกำรจดั 

ก ำหนดประเภทบำ้น  
ศูนยกี์ฬำ หอพกั เช่ำส ำนกังำน ทหำรอำกำส 

เลือกคนเขำ้ 

ขอ้ 3 (1) (2) (3) 

ว 114 

จดัชัว่ครำว 

จดักรณีบรรจุครั้งแรก 

จดัใครไดบ้ำ้ง 



ผูม้ีอ านาจจดัทีพ่กัของส่วนราชการ 

หวัหนา้ส่วนราชการเจา้ของงบประมาณหรือผูท่ี้หวัหนา้ส่วนราชการมอบหมาย
เป็นผูมี้อ  านาจจดัท่ีพกั 

ดุลพินิจ 

1. ความจ าเป็นและเหมาะสม 
2. ความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการ

เป็นส าคญั 
3. สามารถปรับเปลีย่นได้ 

ตวัอยา่งการจดับา้น 



• เม่ือผูมี้อ  านาจจดัท่ีพกัของแต่ละส่วนราชการไดจ้ดัท่ีพกัให้แก่ขา้ราชการ    
ผูด้  ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโสข้ึนไป ประเภทวิชาการ ระดบั
ช านาญการพิเศษข้ึนไปประเภทอ านวยการ ประเภทบริหาร หรือด ารง
ต าแหน่งระดบั 7 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า หรือขา้ราชการทหาร ซ่ึงมียศพนัโท 
นาวาโท นาวาอากาศโทข้ึนไป หรือขา้ราชการต ารวจซ่ึงมียศพนัต ารวจโท
ข้ึนไป หรือขา้ราชการ     ตุลาการและขา้ราชการอยัการทุกระดบัชั้น เขา้พกั
อาศยัในท่ีพกัของทางราชการแลว้ ขา้ราชการผูน้ั้นจะตอ้งเขา้พกัอาศยัไม่ว่า
จะเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นหรือไม่ 
 

หลกัเกณฑ์จัดบ้านพกั ข้อ 3 (1) 

ตวัอยา่งการจดับา้น 



ท่ีพกัของแต่ละส่วนราชการนอกจากท่ีพกัตาม (1) ให้จดัขา้ราชการผูด้  ารงต าแหน่ง 
ประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงานลงมา ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการลงมา หรือ
ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ลงมา หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซ่ึงมียศพนัตรี      
นาวาตรี นาวาอากาศตรีลงมา หรือขา้ราชการต ารวจซ่ึงมียศ พนัต ารวจตรีลงมา และ
เป็นผูมี้สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเข้าพกัอาศัยไม่ว่าข้าราชการผูน้ั้ นก าลังใช้สิทธิเบิก         
ค่าเช่าบา้นอยูห่รือไม่กต็าม 

หลกัเกณฑ์จัดบ้านพกั ข้อ 3 (2) 

EXP ตวัอยา่งการจดับา้น 



ในการจดัท่ีพกัตาม (2) หากขา้ราชการผูใ้ดมีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นและไดใ้ชสิ้ทธิน า
หลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช าระเงินกูเ้พ่ือช าระราคาบา้นมาเบิกค่าเช่า
บา้นจากทางราชการ   ในทอ้งท่ีท่ีปฏิบัติราชการอยู่ก่อนแลว้ ตามมาตรา 17 หรือ
มาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
ผูท่ี้มีอ  านาจจดัท่ีพกัในทอ้งท่ีนั้นไม่ตอ้งจดัขา้ราชการผูน้ั้นเขา้พกัอาศยัในท่ีพกัของ
ทางราชการ แม้ต่อมาข้าราชการรายดังกล่าวได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ า
ส านกังานใหม่     ซ่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีเดียวกนั กไ็ม่ตอ้งจดัขา้ราชการผูน้ั้นเขา้พกัอาศยัในท่ี
พกัของทางราชการเช่นกนั ทั้งน้ี หากขา้ราชการรายดงักล่าว ถูกจดัเขา้พกัอาศยัในท่ี
พกัของทางราชการก่อนวนัท่ีหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัน้ี ใชบ้งัคบั ผูมี้อ  านาจจดัท่ีพกั
ไม่ตอ้งจดัใหอ้อกจากท่ีพกัของทางราชการ 

หลกัเกณฑ์จัดบ้านพกั ข้อ 3 (3) 
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บา้นพกั 
บรบีอ 

โกสุมพิสัย 

กุดรัง 

วาปีปทุม 

นาเชือก 

นาดูน 

ยางสีสุราช 

พยคัภูมพิสัย 

กนัทรวชิยั 

เชียงยนื 

ช่ืนชม 

แกด า 

บา้นพกั 

บา้นพกั 



บา้นพกัส าหรับขา้ราชการบรรจุคร้ังแรก ขอ้ 3 (4) 

• ท่ีพักของแต่ละส่วนราชการนอกจากท่ีพกัตาม (2) ให้ผูมี้อ  านาจจัดท่ีพัก
สามารถจดัขา้ราชการท่ีบรรจุเขา้รับราชการคร้ังแรกและเดือดร้อนในเร่ืองท่ีอยู่
อาศยัเขา้พกัอาศยัในท่ีพกัของทางราชการได ้โดยการก าหนดระยะเวลาเขา้อยู่
อาศยัใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของส่วนราชการและตอ้งบริหารเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ
ใหอ้ยูภ่ายในวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรดว้ย 

• กรณีท่ีมีการใชดุ้ลพินิจจดัขา้ราชการท่ีบรรจุเขา้รับราชการคร้ังแรกเขา้พกัอาศยั       
ในท่ีพกัทางราชการแล้วกระทบต่อเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการมีอยู่ ก็
สามารถจดัใหอ้อกจากท่ีพกัของทางราชการได ้

 



สละบา้นพกั 

ลกัษณะการสละสิทธิเข้าพกัในที่พกั 

o จัดที่พกัให้แล้ว ไม่ได้เข้าพกัอาศัยไปพกัอาศัยในที่อืน่ 

o แจ้งเหตุผลขอออกจากบ้านพกั ยงัไม่ได้รับผลการพจิารณาให้ออกหรือไม่ ได้
ออกจากบ้านพกัไปก่อน 

 

ขา้ราชการทีส่ละบา้นพกัไม่มีสิทธิเบกิค่าเช่าบา้น ภายหลงัสามารถขอเขา้

บา้นพกัได ้ถา้บา้นพกัว่าง แต่เป็นการจดับา้นพกัลกัษณะชัว่คราว ขอ้ 4 

สิทธิกลบัคืนมาเมือ่ร้ือถอนทั้งหมด ขอ้5 หรือจัดใหม่ทั้งหมด ขอ้ 10 



 มีเคหสถานอนัเป็นกรรมสทิธ์ิของตนเอง
หรือคูส่มรสในท้องท่ีท่ีไปประจ าส านกังาน
ใหม่ โดยไม่มีหนีค้้างช าระกบัสถาบนัการเงิน 

ขอ้ยกเวน้ท่ีท าใหไ้ม่มีสิทธิ ขอ้ท่ี 2 

มาตรา 9 โอนกรรมสิทธ์ิไปไม่ท าใหมี้สิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้น 

EXP 



ครบุรี 

พิมาย 
โนนสูง 

ประทาย 

ด่านขนุทด 

สีค้ิว 

ปากช่อง 
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ปักธงชยั 

บวัใหญ่ 

เทพารัก 

สุงเนิน 

ขามทะเลสอ 

โนนไทย 

โชคชยั 
หนองบุญมาก 

จกัราช 

ห้วยแถลง 

ชุมพวง 

เสิงสาง 

บรบีอ 

โกสุมพิสัย 

กุดรัง 

วาปีปทุม 

นาเชือก 

นาดูน 

ยางสีสุราช 

พยคัภูมพิสัย 

กนัทรวชิยั 

เชียงยนื 

ช่ืนชม 

แกด า 



ตามค าร้องขอของตนเอง 
1. การร้องขอยา้ยไปในทอ้งท่ีใด จงัหวดัใด ส านกังานใดแลว้ส่วนราชการมี

ค าสัง่ใหย้า้ยตามค าร้องท่ีประสงค ์ยอ่มใหไ้ม่เกิดสิทธิค่าเช่าบา้น เวน้แต่
เป็นการยา้ยไปไม่ตรงกบัท่ีไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

2. การร้องขอยา้ยค าสัง่ยา้ยไม่ไดร้ะบุค าวา่ “ยา้ยตามค าร้อง” แต่ขอ้เทจ็จริงมี
การร้องขอยา้ยท่ีเกิดจากตวัขา้ราชการ ยอ่มไม่เกิดสิทธิค่าเช่าบา้น 

3. การโอนไปรับราชการอีกส่วนราชการหน่ึงไม่ถือเป็นการยา้ยตามค าร้องขอ
ของตามหนงัสือเวียน ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0526.5/ว 109 ลว 20 ธ.ค. 2542 

4. การสอบเล่ือนระดบั แลว้ใหแ้จง้ความประสงคเ์ลือกทอ้งท่ีไม่ถือเป็นการ
ร้องของยา้ย 

5. ร้องขอยา้ยในทอ้งท่ีเดิมสิทธิไม่เปล่ียน 



หนงัสือเวยีน ด่วนท่ีสุด 0409.5/ ว 19 ลว.13 มี.ค. 2549 

• ขา้ราชการร้องขอยา้ยก่อน 26 มิ.ย.41 ใหดู้วา่ ก่อน 26 มิ.ย.41 ไม่ติดขอ้
ตอ้งหา้ม กใ็หมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นไดต่้อไปจนกวา่จะหมดสิทธิ เช่น ต่อมาถูก
จดับา้นพกัหลงั 26 มิ.ย. 41 แลว้ภายหลงัถูกจดัออกอีกกมี็สิทธิเบิกไดต่้อไป 

• แต่กรณีขา้ราชการรายใดก่อนวนัท่ี 26 มิ.ย. 41 ติดขอ้ตอ้งหา้ม แมต่้อมาหลงั 
26 มิ.ย. 41 ไม่ไดจ้ดับา้นพกัให ้กย็งัคงไม่มีสิทธิเบิกเพราะติดหลกัการร้องขอ
ยา้ยของตนเอง ประเดน็น้ีมีความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี 
139/2544 
 

  



การน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือ 
ค่าผ่อนช าระเงนิกู้ 

มาเบิกค่าเช่าบ้าน (มาตรา 17) 

1. เป็นข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

2. ได้เช่าซ้ือหรือผ่อนช าระเงนิกู้เพือ่ช าระราคาบ้านใน
ท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ 

3. เพือ่ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านน้ัน 



เงือ่นไขการใช้สิทธิซ้ือบ้าน 

2.  เบิกจ่ายค่าเช่า ซ้ือหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ ได้ตามสัดส่วนแห่ง
กรรมสิทธ์ิ 
 
 

1. เบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่าน้ัน เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิ
ถูกท าลายหรือเสียหายเน่ืองจากภยัพบิัตจินไม่สามารถพกัอาศัยอยู่ได้ 
 
 
3.จะต้องเป็นการผ่อนช าระกบัสถาบันการเงนิและสัญญาต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด มาตรา 17 (3) ระเบียบขอ้ 14 

4. หากเงนิกู้สูงกว่าราคาบ้าน ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ โดยให้ค านวณตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการที่กระทรวงการคลงัก าหนด มาตรา 17 (5)  
ระเบียบขอ้ 7 วรรคสอง และขอ้ 23 



จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อน
ช าระเงนิกู้ส าหรับบ้านหลงัหน่ึงหลงัใดในท้องทีน้ั่นมาแล้ว  

เว้นแต่ เป็นกรณทีี่ได้รับแต่งตั้งให้กลบัไปรับราชการในท้องที่ที่เคย
ใช้สิทธิน้ันอกี และเป็นการใช้สิทธิน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือ
หรือค่าผ่อนช าระเงนิกู้ตามทีไ่ด้เคยใช้สิทธิมาแล้ว  

หรือขณะย้ายมารับราชการในท้องที่น้ัน บ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอน
กรรมสิทธ์ิไปแล้ว 

หลกัเกณฑ์ใช้สิทธิเช่าซ้ือบ้าน  
มาตรา 17 (4) 



การน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือค่าผ่อนช าระเงนิกู้ 
เพือ่ช าระราคาบ้านในท้องที่เดมิมาเบิกต่อในท้องที่ใหม่ 

(มาตรา 18) 

1. ท้องที่เดมิเคยใช้สิทธิเบิกตามมาตรา 17 

2. ท้องที่ใหม่ซ่ึงย้ายมามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

3. ให้มีสิทธิน าหลกัฐานการช าระค่าเช่าซ้ือหรือ ค่าผ่อน
ช าระเงนิกู้เพือ่ช าระราคาบ้านมาเบิกในท้องทีใ่หม่ได้ 
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ซ้ือบ้าน ม. 17 

บ้านพัก 

ซ้ือบ้าน ม. 17 

เช่าซ้ือต่อเน่ือง 

ม. 18 

ขอช่วยช่ัวคราว 

ขอต่อ 



      ประเด็นการใชส้ทิธเิชา่ซือ้บา้น 

ม.17และม. 18 

ว ิปกครอง 
ผอ่นช าระ 332  
ระเบียบขอ้18 วรรคแรก สอง ท่ีสัมพนัธ์กบั 
การเช่าซ้ือต่อเน่ืองอยา่งไร 

ระเบียบขอ้ 19 โอน  
-กรณีช่วยราชการต่างกรมต่างกระทรวง 

คู่สมรสม .10 ยา้ยออกมีส่วนต่างรายเดือน จะใชสิ้ทธิ 
บา้นหลงัเดียวกนัไดห้รือไม่ 

กูสู้งกวา่ราคาซ้ือขาย 
กูแ้ลว้สร้างไม่เสร็จ 
กูห้ลายฉบบั  
เปล่ียนสถาบนัการเงิน กูต่้อเติม 

ลกัษณะการซ้ือบา้นท่ีน ามาเบิกค่าเช่าบา้น 

บา้นหลงัแรก 

ความแตกต่าง ม. 17   ม.18 

เบิกค่าเช่าท่ีพกัไปแลว้ 7 วนั 
หยา่กนัเพื่อแยกกนัใชสิ้ทธิไดห้รือไม่ 

มีสิทธิ ไปช่วยชัว่คราว แลว้ขายท่ีเดิม กลบัไปหมดสิทธิ 
ม.9 ขายไปหมดสิทธิ 
ใหเ้ช่าต่อ 
พฤติการณ์พิเศษ น ้าท่วม 

EXP 



มาตรา 14 

 ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงนิค่าเช่าบ้านข้าราชการตัง้แต่วันที่ข้าราชการ
ผู้นัน้ได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตวัเพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้
สิน้สุดในวันที่ขาดจากอัตราเงนิเดอืนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานีถ้้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตัง้ให้ไป
รับราชการในท้องที่อื่นไม่สามารถออกเดนิทางไปได้ในวันที่ส่งมอบ
หน้าที่ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่
วันส่งมอบหน้าที่  เว้นแต่มีความจ าเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีก ให้เบกิค่าเช่า
บ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จ าเป็นโดยได้รับการอนุมัตจิากผู้ออกค าส่ัง
แต่งตัง้ 



การเบิกค่าเช่าบ้านกรณนี า้ท่วม 
ด่วนทีสุ่ด กค 0422.3ว442 ลว10พย53 

ตวัอยา่ง สิทธิ4,000 บาท เช่าบา้น
หรือโรงแรม 10 วนั เดือนตุลาคม 
 

4000  31 x  10 =  1,290.32  



สัญญาเช่าบ้าน 

ต้องมีสาระส าคญั ดังนี ้

 - ระบุวนั เดอืน ปี ที่ท าสัญญา 

 - ช่ือคู่สัญญา 

 - สถานที่เช่า 

 - วนัเร่ิมต้นแห่งสัญญาเช่า 

 - ระยะเวลาการเช่า วนัส้ินสุดสัญญาเช่า 

 - อตัราค่าเช่าต่อเดอืน 



กรณยีืน่หลกัฐานสัญญากู้เพือ่ช าระราคาบ้าน 

ต้องแนบ  - สัญญาซ้ือขายบ้าน 

  - สัญญาซ้ือขายบ้านพร้อมทีด่นิ 

  - สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน แล้วแต่กรณ ี

 หากวงเงินซ้ือขายตามสัญญาดังกล่าวต ่ากว่า
สัญญาเงินกู้  ต้องมีหลักฐานของสถาบันการเงิน
รับรองว่า หากมีการกู้ เงินตามวงเงินในสัญญา 
จะต้องมีการผ่อนช าระรายเดอืนเท่าใด 



สัญญาเช่าซ้ือหรือสัญญาเงนิกู้ 

      ต้องมีสาระส าคญั ดังนี ้

 - ระบุช่ือคู่สัญญา 

 - สถานที่เช่าซ้ือหรือสถานที่กู้เงิน 

 - วนัเร่ิมต้นแห่งสัญญา 

 - ระยะเวลาการเช่าซ้ือ, การผ่อนช าระเงินกู้ 

 - วนัส้ินสุดสัญญา 

 - วงเงินเช่าซ้ือ, วงเงินกู้, จ านวนเงินที่ผ่อนช าระรายเดอืน 



กรณีเปลีย่นแปลงสถานบันการเงนิ 

    ในกรณีท่ีมีการขยายวงเงินกูห้รือขยายระยะเวลาการผอ่นช าระ
เงินกูเ้พ่ือช าระราคาบา้นใหน้ าหลกัฐานการผอ่นช าระมาเบิก   ค่าเช่า
บา้นไดต้ามจ านวนเงินกูแ้ละระยะเวลาการผอ่นช าระท่ีเหลืออยูข่อง
สญัญาเงินกูฉ้บบัแรกเท่านั้น 



กรณีเปลีย่นแปลงสถานบันการเงนิ 

ขอ้ 23 ในกรณีท่ีมีการขยายวงเงินกูห้รือขยายระยะเวลาการผอ่น
ช าระเงินกูเ้พ่ือช าระราคาบา้นใหน้ าหลกัฐานการผอ่นช าระมาเบิก   
ค่าเช่าบา้นไดต้ามจ านวนเงินกูแ้ละระยะเวลาการผอ่นช าระท่ีเหลืออยู่
ของสญัญาเงินกูฉ้บบัแรกเท่านั้น” 



ขอบคุณค่ะ 

Q & A 


