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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงิน คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อ ใหสอดคลองกับการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการใหมีประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ ๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
“ใหขาราชการผูใ ชสิทธิจัด สงรายงานขอมูลของขา ราชการในการขอรับคาเชาบานพรอ ม
การยื่นแบบ ๖๐๐๕ และใหผูมีอํานาจรับรองการมีสิทธิตามขอ ๘ มีอํานาจพิจารณารับรายงานขอมูล
ขาราชการในการขอรับคาเชาบานที่ยื่น โดยใหแจงรายละเอียดประกอบอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลประวัติการรับราชการตั้งแตเริ่มรับราชการ 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) สว นราชการในราชการบริ ห ารส ว นกลาง ให เลขานุก ารรั ฐ มนตรี เลขานุ การกรม
หรือหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูรับรอง
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูใ นภูมิภาคหรือ แยกตางหากจาก
กระทรวง ทบวง กรม ใหหัวหนาสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทา
เปนผูรับรอง
(๒) สว นราชการในราชการบริห ารสว นภูมิ ภาค ให หัว หน าส ว นราชการประจํ าจั งหวั ด
หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ แลวแตกรณี เปนผูรับรอง
(๓) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหผูบังคับบัญชา
ที่มียศตั้งแตพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีขึ้นไป เปนผูรับรอง
ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้น ไปอยางนอยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ เปน ผูรับรองการมีสิทธิ
ของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในวรรคสาม
ใหขาราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้น ไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไป ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ ขึ้นไป หรือเทียบเทา
หรือขาราชการทหารที่มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอก
ขึ้นไป เปนผูรับรองการมีสิทธิของตนเอง”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ขึ้นไป ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป ประเภทอํานวยการ ประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหนง
ไม ต่ํ ากว าระดับ ๗ หรื อเที ยบเท า หรื อขาราชการทหารที่มี ยศตั้ งแตพั นโท นาวาโท นาวาอากาศโท
หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจโทขึ้นไป”
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ขอ ๖ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๖ ของระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๖ การรับรองสิทธิ การอนุมัติเบิกจายเงิน คาเชาบานและการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานของขาราชการตามขอ ๑๕ (๒) ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ใหบุคคลตามขอ ๘ ประจําสํานักงานที่ผูใ ชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผูรับรองสิทธิ
ในแบบ ๖๐๐๕
(๒) ใหบุคคลตามขอ ๑๐ ประจําสํานักงานที่เบิกเงินเดือนของผูใชสิทธิเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
ในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖
(๓) ใหบุคคลตามขอ ๑๐ ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามขอ ๙”
ขอ ๗ ใหย กเลิ กความในวรรคแรกของขอ ๒๓ ของระเบี ยบกระทรวงการคลั งวา ดว ย
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๓ ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกูหรือขยายระยะเวลาการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคา
บานใหนําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคาเชาบานไดตามจํานวนเงินกูและระยะเวลาการผอนชําระ
ที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูฉบับแรกเทานั้น”
ขอ ๘ การเบิ ก จ า ยค า เช า บ า นข า ราชการที่ ไ ด ยื่ น ไว ก อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช บั ง คั บ
แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

