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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ขาราชการใหมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ข อ  ๓   ให เ พ่ิมความต อ ไปนี้ เ ป นวรรคสามของข อ  ๗  ของระ เบี ยบ

กระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

“ใหขาราชการผูใชสิทธิจัดสงรายงานขอมูลของขาราชการในการขอรับคาเชาบาน
พรอมการยื่นแบบ ๖๐๐๕ และใหผูมีอํานาจรับรองการมีสิทธิตามขอ ๘ มีอํานาจพิจารณารับ
รายงานขอมูลขาราชการในการขอรับคาเชาบานที่ย่ืน โดยใหแจงรายละเอียดประกอบอยางนอย
ดังตอไปนี้ 

(๑) ขอมูลประวัติการรับราชการตั้งแตเร่ิมรับราชการ และการโอน ยาย ในกรณี
เปนการยายใหช้ีแจงขอมูลวาเกิดจากคํารองขอของตนเองหรือไม 

(๒) ขอมูลการมีเคหสถานของขาราชการและคูสมรสทุกแหงในทองที่ที่ รับ
ราชการ 

(๓) ขอมูลดานอาชีพและสถานที่ทํางานของคูสมรสของขาราชการ และใหแจงวา
หนวยงานแหงนั้นไดใหสิทธิเบิกคาเชาบาน หรือจัดบานพักใหกับคูสมรสในทองที่ที่รับราชการของ
ขาราชการหรือไม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หนา ๑/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ขอมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา ของคูสมรสและของขาราชการ 
รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทุกแหงในทองที่ที่รับราชการ 

(๕) ขอมูลสถานะการมีชีวิตอยูของบิดา มารดา ของคูสมรสและของขาราชการ 
หากในภายหลังมีกรณีที่บุคคลดังกลาวเสียชีวิตหรือสาบสูญ ใหแจงรายละเอียด วัน เดือน ป ที่
เสียชีวิตหรือสาบสูญ” 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๘  ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผู รับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของ

ขาราชการในสังกัดในแบบ ๖๐๐๕ 
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการ

กรมหรือหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป เปนผูรับรอง 
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยก

ตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม ใหหัวหนาสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาประเภททั่วไป 
ระดับชํานาญงานขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ ๖ หรือเทียบเทาเปนผูรับรอง 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ แลวแตกรณี เปนผูรับรอง 

(๓) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ให
ผูบังคับบัญชาที่มียศตั้งแตพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีข้ึนไป เปนผูรับรอง 

ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งระดับหรือหนึ่งช้ันยศ เปนผูรับรอง
การมีสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในวรรคสาม 

ใหขาราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้ึนไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษข้ึนไป ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ ข้ึนไป หรือ
เทียบเทาหรือขาราชการทหารที่มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือขาราชการตํารวจที่มี
ยศพันตํารวจเอกขึ้นไป เปนผูรับรองการมีสิทธิของตนเอง” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมหรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้ึนไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป ประเภทอํานวยการ 
ประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๗ หรือเทียบเทา หรือขาราชการทหารที่มียศ
ตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจโทขึ้นไป” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖  ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๖  การรับรองสิทธิ การอนุมัติเบิกจายเงินคาเชาบานและการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานของขาราชการตามขอ ๑๕ (๒) ใหถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

(๑) ใหบุคคลตามขอ ๘ ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผู
รับรองสิทธิในแบบ ๖๐๐๕ 

(๒) ใหบุคคลตามขอ ๑๐ ประจําสํานักงานที่เบิกเงินเดือนของผูใชสิทธิเปนผูมี
อํานาจอนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ 

(๓) ใหบุคคลตามขอ ๑๐ ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผูมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามขอ ๙” 

 
ขอ ๗  ใหยกเลิกความในวรรคแรกของขอ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๓  ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกูหรือขยายระยะเวลาการผอนชําระเงินกู
เพ่ือชําระราคาบานใหนําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคาเชาบานไดตามจํานวนเงินกูและ
ระยะเวลาการผอนชําระที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูฉบับแรกเทานั้น” 

 
ขอ ๘  การเบิกจายคาเชาบานขาราชการที่ไดย่ืนไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับแต

ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
ขอ ๙  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


