
 

 

 

 

 

“ข้าราชการ จะมีสิทธิรับค่าเช่าบ้านได้อย่างไร?” 

 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนอย่างหนึ่งท่ีทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการท่ีได้รับความเดือดร้อนในเรื่องท่ีอยู่อาศัยเพราะทางราชการเป็นเหตุ 
เนื่องจากได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานแห่งใหม่ในต่างท้องท่ี 
ท่ีข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการอยู่ หรือได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่  
ในต่างท้องท่ีตามค าร้องของตนเอง โดยให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามสมควร  
แก่สภาพบ้าน แต่ไม่เกินจ านวนเงินท่ีก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้น
เข้าข้อยกเว้นท่ีท าให้ไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องท่ีมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าท่ีต้องจ่ายจริงตามท่ีสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จ านวนเงินท่ีก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ท้ังนี้เว้นแต่ผู้นั้น 
 (1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องท่ีท่ีไปประจ าส านักงานใหม่ 
โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
 (3) ได้รับค าส่ังให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องท่ีตามค าร้องขอของตนเอง 
 
 

  จุลสารข่าววินัยอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาท่ีดนิ    
(LDD disciplinary E-newsletter)  

ฉบับที่ 1/2566 (พฤศจิกายน 2565) 
 

หลักกฎหมายควรรู้ 
 



 

- 2 - 
 
  ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงาน
ในต่างท้องท่ีท่ีเป็นท้องท่ีท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องท่ีท่ีกลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย 
 ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับท่ีก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณ 
ตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 มาตรา ๗/๑ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
โอนมาเป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้น 
ในท้องท่ีใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องท่ีท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้
และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จนกว่าจะได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงาน  
ในต่างท้องท่ีตาม มาตรา ๗ 
 กรณีข้าราชการได้รับค าสั่งให้ไปประจ าส านักงานในต่างท้องท่ี (มาตรา ๗ กรณีบุคคลย้าย) 
โดยข้าราชการผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานในต่างท้องท่ี  
รวมถึงกรณีท่ีข้าราชการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในท้องท่ีท่ีเริ่มรับราชการ
ครั้งแรกหรือท้องท่ีท่ีกลับเข้ารับราชการใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เว้นแต่ 
 1. ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว 
              การท่ีทางราชการได้จัดท่ีพักอาศัยไว้ให้อยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับข้าราชการท่ีได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงาน  
ในต่างท้องท่ี เมื่อข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานในต่างท้องท่ี
และได้รับการจัดบ้านพักจากทางราชการให้แล้ว ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการอีก 
และหากไม่ยอมเข้าอยู่อาศัยบ้านพักท่ีทางราชการได้จัดไว้ให้ถือว่าสละสิทธ์ิในบ้านพักนั้น  
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              ซึ่งข้าราชการผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ แต่การสละสิทธิ
บ้านพักของทางราชการดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันข้าราชการหากบ้านพักของทางราชการท้ังหมด
ได้รื้อถอนไปแล้ว จนไม่มีบ้านพักท่ีทางราชการจะสามารถจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยได้  
หากข้าราชการมีความจ าเป็นต้องเช่าบ้าน เช่าซื้อ หรือผ่อนช าระเงินกู้ และได้อยู่อาศัยจริง  
ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ 
 ๒. มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ ไปประจ า 
ส านักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน  
              ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานใหม่ในต่าง
ท้องท่ี และในท้องท่ีนั้นมีเคหสถานท่ีตนเองหรือคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์อยู่ ข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่มี
สิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เว้นแต่ เคหสถานท่ีตนเองหรือคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์อยู่นั้นยังมีหนี้ท่ีค้าง
ช าระกับสถาบันการเงินอยู่ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการจนกว่าเคหสถานแห่งนั้น
จะหมดภาระไม่มีหนี้ ท่ีค้างช าระกับสถาบันการเงิน หรือจนกว่าจะได้รับค าสั่งให้โอนย้าย  
ไปรับราชการในท้องท่ีอื่น 
              ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับมรดกเป็นบ้าน โดยเจ้าของมรดกมิได้ท าพินัยกรรมไว้  
บ้านย่อมเป็นมรดก ตกทอดแก่ทายาททุกคน ข้าราชการผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เช่น 
              หากข้าราชการผู้นั้นเป็นทายาทคนเดียวท่ีมีสิทธิได้รับมรดก ย่อมไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้าน 
              หากข้าราชการได้รับส่วนแบ่งมรดกโดยบ้านเป็นกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งข้าราชการผู้นั้น
สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวได้โดยไม่ขัดต่อสิทธิแห่งเจ้าของรวมคนอื่น ย่อมไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน 
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              หากข้าราชการไม่ได้รับส่วนแบ่งมรดกไม่ว่าจะโดยการแบ่งปันทรัพย์มรดกหรือ
โดยการสละมรดก ซึ่งข้าราชการผู้นั้นสามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้ แต่ไม่ยอมรับ
ส่วนแบ่งมรดกหรือสละมรดก ถือว่าข้าราชการผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนในเรื่องท่ีอยู่อาศัย 
อันเนื่องมาจากตนเองเป็นเหตุ จึงไม่ควรมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
              ท้ังนี้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นแม้ได้รับส่วนแบ่งมรดกหรือไม่สละมรดก ก็ไม่สามารถพัก
อาศัยอยู่ในบ้านนั้นได้ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน นับแต่วันท่ีเช่าอยู่อาศัยจริง แต่อย่างไรก็ตาม 
การไม่ได้รับแบ่งมรดกหรือการสละมรดกของข้าราชการจะต้องเป็นไปโดยสุจริตมิได้มีเจตนา
เพื่อให้ตนมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ 
 ๓. ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอ 
ของตนเอง  
              การร้องขอย้ายของข้าราชการไม่ว่าจะมีความประสงค์ไปในท้องท่ีใด อ าเภอใด  
เมื่อได้แจ้งความประสงค์กับส่วนราชการแล้ว และส่วนราชการได้มีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ  
ในส านักงานท้องท่ีท่ีตนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ย่อมท าให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
แต่หากส่วนราชการมิได้มีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในท้องท่ีท่ีข้าราชการได้แจ้งความประสงค์  
ขอย้ายไว้ โดยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในท้องท่ีอื่น หรืออ าเภออื่นแทน ข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่เข้า
ข้อยกเว้นท่ีท าให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามค าร้องขอของตนเอง อนึ่ง การท่ีข้าราชการ
ได้ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง แต่ในค าสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติราชการประจ า
ส านักงานใหม่ในต่างท้องท่ีไม่ได้ระบุข้อความไว้ในค าสั่งว่า “ตามค าร้องขอของตนเอง”  
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ร้องขอย้ายจริง ให้ถือว่าเป็นกรณีท่ีข้าราชการ 
ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องท่ีตามค าร้องขอของตนเอง 
ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ 
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 การโอนข้าราชการ 
 การโอนข้าราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และ  
มีสาเหตุมาจากส่วนราชการท่ีรับโอนขาดแคลนบุคลากรหรือต้องการให้ข้าราชการท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านของส่วนราชการอื่นมารับราชการในส่วนราชการนั้น ย่อมไม่ถือว่าเป็น
การได้รับค าส่ังให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ตามค าร้องขอของตนเอง หากไม่เข้าข้อยกเว้น
ตามมาตรา ๗ อนุมาตราอื่น ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ท้ังนี้  หากข้าราชการได้โอน 
เปลี่ยนหน่วยงานโดยมีข้อตกลงในการโอนว่า “จะไม่ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน” ย่อมจะมีผลผูกพัน
คู่สัญญาระหว่างข้าราชการกับส่วนราชการ ท าให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
ตามข้อตกลงท่ีได้ให้ไว้แก่ส่วนราชการ 
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เบิกค่าเช่าบ้านเท็จ โดยพฤติการณ์ปกปิดความจริง 

 จุลสารข่าววินัย ฉบับนี้ขอน าเสนออุทาหรณ์การเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
นายกอล์ฟ ซึ่งเป็นข้าราชการรายหนึ่งได้อุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษ ไล่ออกจากราชการต่อ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) กรณี เบิกค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ โดย นายกอล์ฟ 
(ผู้อุทธรณ์ และเป็นผู้เช่า) ได้ท าสัญญาเช่าบ้านจากนางสาวออย (ผู้ให้เช่า) ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 3,000 บาท หลังจากท าสัญญาเช่าแล้ว นายกอล์ฟ ก็ไม่เคยอยู่บ้านเช่าหลังดังกล่าว 
โดยมีแต่นายณัฐ (ผู้อาศัยอยู่ในบ้านตามความเป็นจริง) มาอยู่อาศัยแทน และนางสาวออย 
ได้รับค่าเช่าบ้านจากนายณัฐ เป็นประจ าทุกเดือน แต่ออกใบเสร็จรับเงินในนามของนายกอล์ฟ 
ตามท่ีนายกอล์ฟ ร้องขอ นางสาวออย ได้ขายบ้านหลังดังกล่าวให้นางสาวแพท (ผู้เป็นเจ้าของ
บ้านที่ให้เช่าคนใหม่) หลังจากการขายบ้านไปแล้ว นางสาวออย ก็ไม่ได้รับเงินค่าเช่าบ้านจาก 
นายกอล์ฟ หรือนายณัฐ อีกเลย แต่นายณัฐ ก็ยังอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวและได้ช าระ  
ค่าเช่าบ้านให้ นางสาวแพท เร่ือยมา 

 โดยมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาว่า ค าสั่งลงโทษไล่นายกอล์ฟ ออกจากราชการเป็นค าสั่ง 
ท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อพิจารณาค าให้การของนายณัฐ ประกอบกับข้อเท็จจริงท่ีว่า 
นายกอล์ฟ ได้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน อัตราเดือนละ 3,000 บาท และนายกอล์ฟ ไม่ได้อยู่อาศัย 
ในบ้านเช่าจริง ย่อมไม่มีเหตุผลอันใดท่ีนายกอล์ฟ จะมอบเงินค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท  
ให้นายณัฐ จึงเชื่อว่าเงินท่ีนายกอล์ฟ มอบให้นายณัฐ ไม่ใช่เงินค่าเช่าบ้านตามท่ีนายกอล์ฟ กล่าวอ้าง 
อีกท้ังการท่ีนายกอล์ฟ อ้างว่าไม่ทราบนางสาวออย ผู้ให้เช่าได้ขายบ้านให้นางสาวแพท ไปแล้วนั้น 
ก็ยิ่งแสดงให้เห็นได้ว่า นายกอล์ฟ ไม่ได้อยู่ในบ้านเช่าจริง ถ้านายกอล์ฟ ได้เช่าอยู่อาศัย  
ในบ้านเช่าจริงย่อมจะต้องทราบว่านางสาวออย ได้ขายบ้านให้กับนางสาวแพทแล้ว  

 

 

อุทาหรณ์ควรฟัง 
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 การกระท าของนายกอล์ฟ จึงเป็นการไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการ และ 
นับได้ว่าเป็นการกระท าท่ีสังคมท่ัวไปรังเกียจ ประกอบกับเป็นการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
เกียรติศักดิ์ของความเป็นข้าราชการ และนับได้ว่าเป็นการกระท าท่ีสังคมท่ัวไปรังเกียจ  
ดังนั้น การกระท าของผู้อุทธรณ์จึงมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ค าสั่งลงโทษ
ไล่ผู้ อุทธรณ์ออกจากราชการ  จึ ง เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว  อุทธรณ์ฟั ง ไม่ขึ้ น  
ก.พ.ค. จึงมีมติให้ยกอุทธรณ ์
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กรณกีารใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ 

  น้องดินดี : พี่วินัยคะ วันนี้น้องดินดีมีค าถาม อยากจะขอถามพี่วินัยในเรื่อง  
การเบิกค่าเช่าบ้านค่ะ ถ้าหากว่า ข้าราชการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 
จะเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ และต้องได้รับโทษสถานใดคะ 

  พี่วินัย : เป็นค าถามท่ีดีเลยครับ ค่าเช่าบ้านฯ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นค่าตอบแทนอย่างหนึ่ง นอกเหนือจาก
เงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นท่ีได้รับจากทางราชการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ กรณีได้รับค าสั่ง  
ให้ไปปฏิบัติราชการประจ าในต่างท้องท่ี และไม่มีท่ีอยู่อาศัยของตนเองหรือของสามีหรือภรรยา
ท่ีพอจะอาศัยอยู่ได้ในท้องท่ีนั้น โดยข้าราชการผู้เบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการต้องเช่าบ้าน
และอาศัยอยู่ ในบ้านท่ีเช่าจริง จึงจะมีสิทธิน าหลักฐานการเช่าบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน  
จากทางราชการได้ครับ 

  ในส่วนเร่ืองการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมนั้น ตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0204/ว 61 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2541 เรื่อง การใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ได้ก าหนดแนวทางการลงโทษไว้ว่า เมื่อมีการตรวจสอบพบว่า
ข้าราชการรายใดมีเจตนาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้องขัดกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยทุจริต มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถือว่าเป็นโทษ 
ท่ีร้ายแรงมากเลยนะครับ ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการพิจารณาลงโทษไล่ออกจากราชการ และไม่มีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

     

 

 

ถามมา ? วินัยขอตอบ ! 
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