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ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
วาดวยคาเชาบานขาราชการฝายศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยคาเชาบาน
ขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใหชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๘๔ (๙) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยคาเชาบาน
ขาราชการฝายศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “สถาบันการเงิน” ระหวางนิยามคําวา “เงินเดือน” กับนิยามคําวา
“ทองที่” และเพิ่มนิยามคําวา “ภัยพิบตั ิ” ตอจากนิยามคําวา “เลขาธิการ” ในขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยคาเชาบานขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ
และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
“ภัยพิบัติ” หมายความวา ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอยางใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผูซึ่ง
ไดรับความเสียหายนั้นไมมีสวนที่จะตองรวมรับผิดดวย
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
วาดวยคาเชาบานขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ ขาราชการผูใดไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ มีสิทธิไดรับ
คาเชาบานเทาที่จายจริงตามสมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กระทรวงการคลัง
กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน เวนแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๔๙

(๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม
โดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน
(๓) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือ
ทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม
(๔) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง
วาดวยคาเชาบานขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ ขาราชการผูใดรับราชการหรือไดรับคําสั่งใหไปรับราชการในทองที่ใดและไมมีสิทธิ
ไดรับคาเชาบานเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสตามขอ ๗ (๒) แมวา
กรรมสิทธิ์ในเคหสถานไดโอนไปดวยเหตุใด ก็ไมทําใหเกิดสิทธิที่จะไดรับคาเชาบานในระหวางรับราชการ
ในทองที่นั้น เวนแตเคหสถานนั้นถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการ
ฝายศาลปกครอง วาดวยคาเชาบานขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขาราชการผูใ ดมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ มีคูสมรสเปน ตุลาการศาลปกครอง
ขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาเชาบานขาราชการ ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานสวนทองถิ่น
หรือพนักงานหรือลูกจางของรัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงานหรือ
เจาหนาที่องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองคการมหาชน ถาคูสมรสของผูนั้นไดใชสิทธิเบิกคาเชาบาน
หรือไดอยูในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดใหในทองที่เดียวกัน ผูนั้นไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบนี้”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการ
ขาราชการฝายศาลปกครอง วาดวยคาเชาบานขาราชการฝายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๔ ใหขาราชการมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตั้งแตวันที่ขาราชการผูนั้นไดเชาจริงแตไมกอน
วัน รายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่ และใหสิ้น สุดลงในวัน ที่ขาดจากอัตราเงิน เดือนหรือวันที่อยูในขาย
หมดสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ถาผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่นไมสามารถ
ออกเดินทางไปไดในวันสงมอบหนาที่ ใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานตอไปอีกไมเกินสิบวัน นับแตวัน ที่
สงมอบหนาที่ เวนแตในกรณีจําเปนจะตองอยูตอไปอีก ใหเบิกคาเชาบานตอไปไดเทาที่จําเปนโดยไดรับ
อนุมัติจากเลขาธิการ
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ขอ ๑๕ ในกรณีที่ขาราชการซึ่งไดรับคาเชาบานอยูแลวในทองที่หนึ่ง และตอมาไดรับแตงตั้ง
ใหไปรับราชการในทองที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามขอ ๗ ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิเลือก
ที่จะนําหลักฐานการชําระคาเชาบานในทองที่ใหม หรือหลักฐานการชําระคาเชาบานในทองที่เดิมมาเบิกได
ถาคูสมรสหรือบุตรซึ่งอยูใ นอุปการะของขาราชการผูนั้น ไมอาจติดตามขาราชการผูนั้น ไปได และ
มีความจําเปนตองอาศัยอยูในบานในทองที่เดิมตอไป
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามระเบียบนี้ ไดเชาซื้อหรือผอนชําระ
เงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและ
ไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระ
เงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานไดไมเกินจํานวนเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตนเอง หรือคูสมรส ไดผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองที่นั้น
จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลังแรกเทานั้น เวนแตบานหลังที่เคยใชสิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเนื่องจาก
ภัยพิบัติจนไมสามารถพักอาศัยอยูได
(๒) หากเชาซื้อหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอื่นในบานนั้น จะเบิกจายคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์
สําหรับบานหลังดังกลาว
(๓) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานกับสถาบันการเงิน
และสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ไวสําหรับขาราชการพลเรือน
(๔) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบาน
หลังหนึ่งหลังใดในทองที่นั้น มาแลว เวน แตเปน กรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่
ที่เคยใชสิทธินั้นอีก และเปนการใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ได
เคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะที่ยายมารับราชการในทองที่นั้นบานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว
(๕) หากเงินกูเพื่อชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานได
โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน
ใหนําบทบัญญัติขอ ๙ ถึงขอ ๑๔ มาใชบังคับกับการเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานโดยอนุโลม
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ขอ ๑๗ ขา ราชการซึ่ง ได ใ ช สิ ท ธินํ า หลัก ฐานการชํ าระค าเช า ซื้อ หรื อค า ผ อนชํ า ระเงิ น กู
เพื่อชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานตามขอ ๑๖ และตอมาไดรับแตงตั้งใหไปรับราชการในทองที่อื่น
ซึ่งตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามขอ ๗ ใหขาราชการผูนั้นมีสทิ ธิเลือกใชสิทธิเบิกคาเชาบานในทองที่ใหม
หรือ ใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือค าผอ นชําระเงิน กูเพื่อชํา ระราคาบานในทองที่เดิ ม
มาเบิกในทองที่ใหมได”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อักขราทร จุฬารัตน
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง

