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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการใหมีประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ  ๗  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
“ใหขาราชการผูใชสิทธิจัดสงรายงานขอมูลของขาราชการในการขอรับคาเชาบานพรอม   

การย่ืนแบบ  ๖๐๐๕  และใหผูมีอํานาจรับรองการมีสิทธิตามขอ  ๘  มีอํานาจพิจารณารับรายงานขอมูล
ขาราชการในการขอรับคาเชาบานที่ย่ืน  โดยใหแจงรายละเอียดประกอบอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) ขอมูลประวัติการรับราชการตั้งแตเร่ิมรับราชการ  และการโอน  ยาย  ในกรณีเปนการยาย
ใหชี้แจงขอมูลวาเกิดจากคํารองขอของตนเองหรือไม 

(๒) ขอมูลการมีเคหสถานของขาราชการและคูสมรสทุกแหงในทองที่ที่รับราชการ 
(๓) ขอมูลดานอาชีพและสถานที่ทํางานของคูสมรสของขาราชการ  และใหแจงวาหนวยงาน

แหงนั้นไดใหสิทธิเบิกคาเชาบาน  หรือจัดบานพักใหกับคูสมรสในทองที่ที่รับราชการของขาราชการ
หรือไม 

(๔) ขอมูลการมีเคหสถานของบิดา  มารดา  ของคูสมรสและของขาราชการ  รวมทั้งบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะทุกแหงในทองที่ที่รับราชการ 
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(๕) ขอมูลสถานะการมีชีวิตอยูของบิดา  มารดา  ของคูสมรสและของขาราชการ  หากในภายหลัง
มีกรณีที่บุคคลดังกลาวเสียชีวิตหรือสาบสูญ  ใหแจงรายละเอียด  วัน  เดือน  ป  ที่เสียชีวิตหรือสาบสูญ” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๘  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  ใหบุคคลดังตอไปนี้  เปนผูรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการในสังกัด 
ในแบบ  ๖๐๐๕ 

(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเลขานุการรัฐมนตรี  เลขานุการกรม   
หรือหัวหนาสวนราชการต้ังแตระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป  เปนผูรับรอง 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก 
กระทรวง  ทบวง  กรม  ใหหัวหนาสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน 
ข้ึนไป  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการขึ้นไป  หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๖  หรือเทียบเทา   
เปนผูรับรอง 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   
หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ  แลวแตกรณี  เปนผูรับรอง 

(๓) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ใหผูบังคับบัญชา
ที่มียศต้ังแตพันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  หรือพันตํารวจตรีข้ึนไป  เปนผูรับรอง 

ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ  เปนผูรับรองการมีสิทธิ 
ของบุคคลตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในวรรคสาม 

ใหขาราชการประเภททั่วไป  ระดับอาวุโสข้ึนไป  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
ข้ึนไป  ประเภทอํานวยการ  ประเภทบริหาร  หรือดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ  ๘  ข้ึนไป  หรือเทียบเทา  
หรือขาราชการทหารที่มียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอก 
ข้ึนไป  เปนผูรับรองการมีสิทธิของตนเอง” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของขอ  ๑๐  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส 
ข้ึนไป  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการขึ้นไป  ประเภทอํานวยการ  ประเภทบริหาร  หรือดํารงตําแหนง 
ไมตํ่ากวาระดับ  ๗  หรือเทียบเทา  หรือขาราชการทหารที่มียศต้ังแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท   
หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจโทข้ึนไป” 
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ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๖   ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๖  การรับรองสิทธิ  การอนุมัติเบิกจายเงินคาเชาบานและการแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานของขาราชการตามขอ  ๑๕  (๒)  ใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ใหบุคคลตามขอ  ๘  ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผูรับรองสิทธิ 
ในแบบ  ๖๐๐๕ 

(๒) ใหบุคคลตามขอ  ๑๐  ประจําสํานักงานที่เบิกเงินเดือนของผูใชสิทธิเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
ในแบบ  ๖๐๐๕  และแบบ  ๖๐๐๖   

(๓) ใหบุคคลตามขอ  ๑๐  ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผูมีอํานาจแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามขอ  ๙” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในวรรคแรกของขอ  ๒๓  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๓  ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกูหรือขยายระยะเวลาการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคา
บานใหนําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคาเชาบานไดตามจํานวนเงินกูและระยะเวลาการผอนชําระ 
ที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูฉบับแรกเทานั้น” 

ขอ ๘ การ เบิกจ ายค า เช าบ านข าราชการที่ ได ย่ืนไวกอนวันที่ ระเบี ยบนี้ ใชบั ง คับ 
แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 

ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
กรณ  จาติกวณิช   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 


