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(สําเนา)

พระราชกฤษฎีกา

คาเชาบานขาราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗

-------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

ใหไว ณ วนัที ่๑๑ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาเชาบานขาราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๓(๑) (๒) และ (๖) แหงพระราชบัญญั ติการกําหนดหลักเกณฑ เกี่ ยวกับการจายเงิน

บางประเภทตามงบประมาณรายจาย   พ.ศ. ๒๕๑๘  จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎกีา

ข้ึนไว  ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชกา

รพ.ศ.  ๒๕๔๗”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคบัต้ังแตวนัถดัจากวนัประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก

(๑) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๗

(๒) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๒

(๓) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๓

(๔) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕

(๕) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๙

(๖) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๑

(๗) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑

(๘) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๕

/มาตรา ๔ ....
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มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรอืนตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพล

เรือน  ขาราชการฝายตุลาการศาลยติุธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตลุาการศาลยติุ

ธรรม ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอยัการ  ขาราชการ            พล

เรือนในมหาวทิยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย               ขาราช

การฝายรฐัสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรฐัสภา  ขาราชการตาํรวจ                  ตาม

กฎหมายวาดวยตาํรวจแหงชาต ิขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการทหารและขา

ราชการครตูามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการครู

“เงินเดือน” หมายความวา เงินเดือนสุทธิที่ขาราชการไดรับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลด

เนือ่งจากการปรบัชัน้เงินเดอืนออกแลว และรวมกบัเงนิเพิ่มพิเศษรายเดอืนสําหรบัคาวชิาหรอืเงินเพิ่ม

การเลือ่นฐานะ หรือสําหรบัประจําตาํแหนงทีต่องฝาอนัตรายเปนปกตหิรือสําหรบัการสูรบ

“สถาบนัการเงนิ” หมายความวา สถาบนัการเงนิ รัฐวสิาหกจิ หรือสหกรณทีดํ่าเนนิกจิการเกีย่ว

กบัการเคหะ ทัง้นี ้ตามทีก่ระทรวงการคลังกาํหนด และกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ

ตามกฎหมายวาดวยกองทนุบาํเหนจ็บํานาญขาราชการ

“ทองที”่ หมายความวา กรุงเทพมหานคร อําเภอ กิง่อําเภอ หรือทองทีข่องอาํเภอหรือ

กิง่อําเภอทีก่ระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนทองทีเ่ดยีวกนัตามมาตรา ๕

“ทองทีท่ีเ่ร่ิมรับราชการครั้งแรก” หมายความวา  ทองทีท่ี่ไดรับการบรรจุและแตงตัง้

ใหปฏิบัติราชการ หรือมคํีาสัง่ใหไปปฏิบัติราชการ และไดมกีารรายงานตวัเพือ่ปฏิบัติราชการตาม   พระ

ราชกฤษฎีกานีเ้ปนครัง้แรก

“ทองทีท่ีก่ลบัเขารับราชการใหม” หมายความวา ทองทีท่ีก่ลบัเขารับราชการเปนขาราชการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้

“ภัยพบัิติ” หมายความวา  ภัยธรรมชาตหิรือความเสียหายอยางใด ๆ ซึง่เกดิขึ้นโดยที่

ผูซึง่ไดรับความเสียหายนัน้ไมมีสวนทีจ่ะตองรวมรับผิดดวย

มาตรา ๕ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศกาํหนดใหอําเภอหรือกิ่งอําเภอ

หลายทองทีร่วมกนัเปนทองทีเ่ดยีวกนัได

มาตรา ๖ การจายเงนิงบประมาณรายจายเปนเงนิคาเชาบานขาราชการ

ให เป นไปตามหลั กเกณฑ และอั ตราตามพระราชกฤษฎี กานี้

การเบกิจายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการทีก่ระทรวงการคลังกาํหนด

/มาตรา ๗ ....
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มาตรา ๗ ขาราชการผูใดไดรับคําสั่งใหเดนิทางไปประจําสาํนักงานในตางทองทีม่ี

สิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาทีต่องจายจริงตามทีส่มควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกนิ

จํานวนเงนิทีก่ําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกานี ้ทัง้นี ้เวนแตผูนัน้

(๑) ทางราชการไดจัดที่พกัอาศยัใหอยูแลว 

(๒) มเีคหสถานอนัเปนกรรมสทิธิข์องตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสาํนกั

งานใหม โดยไมมีหนีค้างชําระกบัสถาบนัการเงนิ

(๓) ไดรับคําสั่งใหเดนิทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เร่ิมรับราชการ

คร้ังแรกหรอืทองทีท่ีก่ลบัเขารับราชการใหม

(๔) ไดรับคําสั่งใหเดนิทางไปประจําสํานกังานใหมในตางทองทีต่ามคาํรองขอ

ของตนเอง

ขาราชการผูใดไดรับเงนิเดอืนไมตรงกบัทีก่าํหนดในบญัชีอัตราคาเชาบานขาราชการ

ทายพระราชกฤษฎีกานี ้ ใหไดรับคาเชาบานขาราชการตามสวนของเงนิเดอืนโดยคาํนวณตามวิธกีาร

ทีก่ระทรวงการคลังกําหนด

มาตรา ๘ ขาราชการผูใดตองไปปฏิบัติราชการประจําสาํนกังานในตางทองที่

เนือ่งจากสาํนกังานทีป่ฏิบัติราชการประจําอยูเดิมไดยายสถานทีท่าํการไปตัง้ในทองทีใ่หมมีสิทธิไดรับ

คาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎกีานีเ้ชนเดยีวกบัขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งใหเดนิทางไปประจํา

สํานักงานในตางทองทีต่ามมาตรา ๗ เวนแตทองทีใ่หมที่สํานกังานไดยายไปนัน้อยูใกลเคยีงกบัทองทีท่ีต้ั่ง

สํานกังานเดมิตามหลกัเกณฑทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด

มาตรา ๙ ขาราชการผูใดรับราชการหรอืไดรับคําสัง่ใหไปรับราชการในทองทีใ่ด

และไมมีสิทธไิดรับคาเชาบานขาราชการเพราะเหตทุี่มเีคหสถานอนัเปนกรรมสทิธิข์องตนเองหรือ

คูสมรสตามมาตรา ๗(๒) แมวากรรมสิทธิ์ ในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด กไ็มทาํใหเกดิสทิธิ

ทีจ่ะไดรับคาเชาบานขาราชการในระหวางรบัราชการในทองทีน่ัน้  เวนแตเคหสถานนัน้ถกูทาํลายหรือเสยี

หายเนือ่งจากภยัพิบัติจนไมสามารถพักอาศยัอยูได

มาตรา ๑๐ ถาขาราชการและคูสมรสรับราชการในทองทีเ่ดยีวกนัและตางกม็ีสิทธิ

ไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ ใหเบิกจายไดเฉพาะคนใดคนหนึง่

ขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎกีานีแ้ละมคูีสมรส

เปนขาราชการกรงุเทพมหานคร พนกังานสวนทองถิน่ หรือพนกังานหรอืลูกจางของรฐัวสิาหกจิตามกฎหมาย

/วาดวย ....
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วาดวยวธิกีารงบประมาณ  หรือพนกังานหรอืเจาหนาทีอ่งคกรอสิระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคการ

มหาชน ถาคูสมรสของผูนัน้ไดใชสิทธเิบกิคาเชาบานหรอืขาราชการผูนัน้ไดอยูในทีพ่กัอาศยัที่

ทางราชการจัดใหแกคูสมรสในทองที่เดยีวกนั  ขาราชการผูนัน้ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตาม

พระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๑๑ ขาราชการซึ่งมีสิทธไิดรับคาเชาบานขาราชการอยูแลวภายหลังไดรับ

เงินเดอืนเพิ่มข้ึน ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาทีต่องจายจริงตามทีส่มควรแกสภาพแหงบาน

แตอยางสูงไมเกินจาํนวนเงนิทีก่าํหนดไวตามบญัชอัีตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกานี้

ถาเงินเดือนที่ไดรับเพิ่มข้ึนไมตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการดังกลาว ใหได

รับ             คาเชาบานขาราชการตามสวนของเงินเดือนโดยคาํนวณตามวธิกีารที่กระทรวงการคลัง

กําหนด

มาตรา ๑๒ การลดหรอืงดเบกิจายเงนิเดอืนแกขาราชการผูใด เนือ่งจากการถกูตดั

เงินเดือนหรือการลาโดยไมมีสิทธิได รับเงินเดือน ไมกระทบตอสิทธิของผูนั้นที่จะได รับคาเชา

บานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี ้และใหผูนัน้มีสิทธไิดรับคาเชาบานขาราชการเสมอืนหนึง่ไมมี

การลดหรอืงดเบกิจายเงินเดอืนเชนวานัน้ เวนแตเปนการลาตดิตามคูสมรสซึ่งยายไปรับราชการ

ในตางประเทศ

มาตรา ๑๓ ขาราชการผูใดซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการถกูสั่งพกัราชการ

หรือถกูสัง่ใหออกจากราชการไวกอน หรือมกีรณอ่ืีนใดอนัเปนเหตใุหถกูงดเบกิจายเงนิเดอืนใหงดเบกิจายคา

เชาบานขาราชการ เมื่อกรณีถึงทีสุ่ด ถาปรากฏวาผูนัน้มีสิทธิไดรับเงินเดอืนในระหวางกรณเีชนวานัน้

สําหรับเดอืนใด ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการสําหรบัเดอืนนัน้ตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๑๔ ใหขาราชการมีสิทธิไดรับเงนิคาเชาบานขาราชการตัง้แตวนัที่ขาราช

การผูนัน้ไดเชาอยูจริง แตไมกอนวันทีร่ายงานตวัเพื่อเขารับหนาที ่และใหส้ินสดุในวนัที ่            ขาด

จากอัตราเงินเดอืนหรือวนัทีอ่ยูในขายหมดสทิธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกานีถ้าผู

ซึ่งไดรับแตงตัง้ใหไปรับราชการในทองทีอ่ื่นไมสามารถออกเดนิทางไปไดในวนัทีส่งมอบหนาที่

ใหมสิีทธไิดรับคาเชาบานขาราชการตอไปอีกไมเกนิสบิวนันบัแตวนัสงมอบหนาที ่ เวนแตมคีวามจาํเปนจะตอง

อยูตอไปอีก ใหเบกิคาเชาบานขาราชการตอไปไดเทาทีจ่าํเปนโดยไดรับการอนมุติัจากผูออกคาํสัง่แตงตัง้

มาตรา ๑๕ ในกรณีทีข่าราชการซึ่งไดรับคาเชาบานขาราชการอยูแลวในทองทีห่นึง่

และตอมาไดรับแตงตัง้ใหไปรับราชการในทองทีอ่ื่นซึ่งตนมีสิทธไิดรับคาเชาบานขาราชการตาม

พระราชกฤษฎกีานี ้ใหขาราชการผูนัน้มสิีทธนิาํหลกัฐานการชาํระคาเชาบานในทองทีเ่ดมิมาเบกิคาเชาบาน
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ขาราชการในทองที่ใหมได ถาคูสมรสหรือบุตรซึ่งอยู ในอุปการะของขาราชการผูนั้นไมอาจติด

ตามขาราชการผูนัน้ไปได  และมคีวามจําเปนตองอาศยัอยูในบานในทองที่เดิมตอไป

มาตรา ๑๖ ขาราชการซึ่งรับราชการประจําในตางประเทศ ถาจําเปนตองเชาบานให

เบกิคาเชาบานขาราชการไดตามหลกัเกณฑและอตัราทีก่ระทรวงการคลังกาํหนด

มาตรา ๑๗ ในกรณีทีข่าราชการซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตาม

พระราชกฤษฎีกานี ้ ไดเชาซือ้หรือผอนชําระเงินกูเพือ่ชําระราคาบานทีค่างชําระอยูในทองที่ทีไ่ปประจํา

สํานักงานใหม เพื่อใชเปนที่อยู อาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิ

นําหลกัฐานการชําระคาเชาซือ้หรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบกิคาเชาบานขาราชการไดไมเกนิ

จํานวนเงนิทีก่ําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกานี ้ตามเงือ่นไขดังตอ

ไปนี้

(๑) ตนเอง หรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงนิกูเพือ่ชําระ

ราคาบานในทองทีน่ัน้ จะเบกิจายไดเฉพาะบานหลงัแรกเทานัน้ เวนแตบานหลงัทีเ่คยใชสิทธถิูกทําลาย

หรือเสยีหายเนือ่งจากภัยพบัิติจนไมสามารถพกัอาศัยอยูได

(๒) หากเชาซือ้หรือกูเงนิเพื่อชําระราคาบานรวมกบับุคคลอืน่ซึง่ไมใชคูสมรส

และมกีรรมสทิธิร์วมกับบุคคลอืน่ในบานนัน้ จะเบกิจายคาเชาซือ้หรือคาผอนชําระเงนิกูไดตามสดัสวน

แหงกรรมสิทธิสํ์าหรบับานหลงัดังกลาว

(๓) จะตองเปนการผอนชาํระคาเชาซ้ือหรือผอนชาํระเงนิกูเพือ่ชาํระราคาบานกบั

สถาบันการเงิน และสัญญาเชาซื้ อหรือสัญญาเงินกู จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ทีก่ระทรวงการคลังกําหนด

(๔) จะตองไมเคยใชสิทธนิําหลกัฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงนิกู

สําหรับบานหลังหนึ่งหลังใดในทองที่นั้นมาแลว เวนแตเปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการ

ในทองทีท่ี่เคยใชสิทธินัน้อกี และเปนการใชสิทธนิาํหลักฐานการชําระคาเชาซือ้หรือคาผอนชําระเงนิกู

ตามทีไ่ดเคยใชสิทธมิาแลว หรือขณะทีย่ายมารับราชการในทองทีน่ัน้บานทีเ่คยใชสิทธิไดโอนกรรมสทิธิ์

ไปแลว

(๕) หากเงนิกูเพือ่ชําระราคาบานสงูกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระเงินกูมาเบิก

คาเชาบานขาราชการได โดยใหคํานวณตามหลกัเกณฑและวิธกีารทีก่ระทรวงการคลังกาํหนด

ใหนาํบทบญัญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใชบังคบักบัการเชาซือ้หรือการผอนชําระ

เงินกูเพื่อชําระราคาบานโดยอนโุลม
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มาตรา ๑๘ ขาราชการซึ่งไดใชสิทธนิาํหลักฐานการชําระคาเชาซือ้หรือคาผอนชําระ

เงินกู เพื่อชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๑๗ และตอมาไดรับแตงตั้งให
ไป               รับราชการในทองทีอ่ื่นซึง่ตนมสิีทธไิดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎกีานี ้ใหขา
ราชการผูนัน้              มีสิทธนิาํหลกัฐานการชําระคาเชาซือ้หรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานใน
ทองทีเ่ดิมมาเบกิ               คาเชาบานขาราชการในทองทีใ่หมได

มาตรา ๑๙ สิทธิทีจ่ะเบกิคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ระเบยีบคาเชาบานขาราชการ พทุธศกัราช ๒๔๘๓  ซึง่มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชกฤษฎกีา
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ กาํหนดใหมอียูตอไปนัน้ ใหยงัคงมีอยูตอไปจนกวาจะหมดสิทธิตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบคาเชาบานขาราชการพุทธศกัราช  ๒๔๘๓

มาตรา ๒๐ สิทธิที่จะเบิกคาเชาบานขาราชการของขาราชการซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหเดนิทางไปประจําสํานกังานใหมตามคาํรองขอของตนเองตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราช
การ พ.ศ. ๒๕๒๗  ซึ่งมีอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหยังคงมีอยูตอไปจนกวา
จะหมดสทิธติามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

พันตาํรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร

      นายกรฐัมนตรี

หมายเหต ุ: - เหตผุลในการประกาศใชพระราชกฤษฎกีาฉบบันี ้คอื โดยทีพ่ระราชกฤษฎกีาวาดวยคาเชาบานขาราชการ
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไมชัดเจนทําใหเกิดปญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิ
การไดรับคาเชาบานขาราชการ อีกทั้งเพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยของขาราชการ จึงสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่ อนไขในการเบิกคาเชาบาน คาเชาซื้ อ และคาผอนชําระเงินกู เพื่ อชําระราคาบาน
ใหเหมาะสมยิง่ขึน้ นอกจากนี ้เนือ่งจากไดมีการปรบัปรุงบญัชอีตัราเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหนงขาราชการตลุาการ
ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และบัญชีอัตราเงินเดือน
และ                เงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการ



อัยการ                พ.ศ. ๒๕๔๔  จงึตองปรบัปรุงบญัชอีตัราคาเชาบานขาราชการใหสอดคลองกบับญัชอีตัราเงนิเดอืนและ
เงนิประจาํดงักลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้


