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การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

ค่าเช่าบ้าน เป็นค่าตอบแทนซึ่งทางราชการได้ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนในเร่ืองที่อยู่อาศัยเน่ืองจากทางราชการเป็นเหตุ คือ ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการเป็นการประจํา
สํานักงานในต่างท้องที่ โดยที่ทางราชการไม่สามารถจัดที่พักอาศัยให้อยู่และไม่มีบ้านเป็นของตนเองหรือ
ของคู่สมรสที่พออาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่น้ัน หรือมีบ้านของตนเองหรือของคู่สมรสแต่ได้ถูกทําลายด้วยภัย
พิบัติ ให้ข้าราชการผู้น้ันมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ตามที่เช่าบ้านเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ไปจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน รวมทั้ง ให้ข้าราชการท่ีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านที่เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระ
เงินกู้ เพ่ือชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่
ในบ้านน้ันจริงสามารถนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านแทนการ
เช่าบ้านได้ ทั้งน้ีแต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบตําแหน่งและอัตราเงินเดือนใหม่ 

 
ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

1. ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ และไม่เข้าข่ายข้อห้าม
ดังต่อไปน้ี 

× ทางราชการได้จัดที่พักให้อยู่แล้ว 
  × มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจําสํานักงานใหม่

โดยไม่มีหน้ีค้างชําระกับสถาบันการเงิน 
  × ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง 

2. ข้าราชการท่ีได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ 

3. ข้าราชการผู้ซึ่งต้องไปปฏิบัติราชการประจําในต่างท้องที่ เน่ืองจากสํานักงานเดิมได้ย้ายไปต้ัง
ในท้องที่ใหม่ซึ่งไม่อยู่ใกล้เคียงกับท้องที่เดิม 

4. ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับคําสั่งให้ย้ายไปในท้องที่มีเคหสถานเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่สมรส
ตามมาตรา 7(2) แต่เคหสถานน้ันถูกทําลายหรือเสียหายด้วยภัยพิบัติ จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ 

5. ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่หน่ึง ต่อมาได้รับคําสั่งให้ย้ายไปต่างท้องที่ซึ่งตนมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน มีสิทธินําหลักฐานการชําระเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านใน
ท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ 

6. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ที่ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านที่ค้าง
ชําระในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านน้ันให้สามารถนํา
หลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าว มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ตามเง่ือนไข
ต่อไปน้ี 

* ตนเองหรือคู่สมรส ได้ทําการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านในท้องที่น้ัน
จะเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่าน้ัน เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเน่ืองจากภัยพิบัติจน
ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 

* หากเช่าซื้อหรือผ่อนชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธ์ิร่วมกับ
บุคคลอ่ืน จะเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธ์ิสําหรับบ้านดังกล่าว 
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*  จะต้องเป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านกับสถาบัน
การเงิน และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

* ต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้บ้านสําหรับบ้านหลัง
หนึ่งหลังใดในท้องที่น้ันมาแล้ว เว้นแต่ ได้รับแต่งต้ังให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธิมาแล้วหรือ
ขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่น้ันบ้านที่เคยใช้สิทธิไปแล้ว 

* หากกู้เงินสูงกว่าราคาบ้าน ให้นําค่าผ่อนชําระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ โดยให้เทียบสัดส่วน
ของราคาบ้านต่อจํานวนเงินกู้ทั้งหมด ทั้งน้ี ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 99 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสถาบันการเงินเพ่ือสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน 
 
ผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 

ข้าราชการท่ีได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ เว้นแต่ 
1. ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว 
2. มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจาสานักงานใหม่โดยไม่มี

หน้ีค้างชําระกับสถาบันการเงิน 
3. ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง 
4. ข้าราชการผู้ซึ่งต้องไปปฏิบัติราชการประจําในต่างท้องที่ เน่ืองจากสํานักงานเดิมได้ย้ายไปต้ัง 

ในท้องที่ใหม่และท้องที่ใหม่อยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ต้ังสํานักงานเดิม 
5. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และมีคู่สมรสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงาน

ส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ หรือองค์กรมหาชนได้ใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านหรือได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน 

 
สิทธิที่จะได้รับเงินค่าเช่าบ้าน 

เริ่มต้ังแต่วันที่ได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ และสิ้นสุดในวันที่ขาดจาก
อัตราเงินเดือนหรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

 
การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก่ 

1. เช่าบ้าน 
2. เช่าซ้ือบ้าน 
3. ผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน(ซ้ือบ้าน/ปลูกสร้างบ้าน) 
 

จํานวนเงินทีส่ามารถเบกิได้ = ราคาบา้นพร้อมทีด่นิ x อัตราการผ่อนชาํระเงินกูต้่อเดอืน 

    วงเงินกูท้ัง้หมด 
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การใช้สิทธิในการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
1. กรณีเช่าบ้าน 
 เป็นการเช่าบ้านเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านน้ันแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือ

เข้ารับหน้าที่ 
 ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่

กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
2. กรณีเช่าซ้ือหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระค่าบ้าน 
เป็นการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้าน เฉพาะบ้านหลังแรกเท่าน้ัน

ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ 
เป็นการเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านที่ค้างชําระในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงาน

แห่งใหม่ หรือนําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่า
บ้านในท้องที่ใหม่ 

กรณีที่ตนเองหรือคู่สมรสเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินกู้ เพ่ือชําระราคาบ้านในท้องที่เดียวกัน จะ
เบิกจ่ายได้เพียงหลังเดียวเท่าน้ัน เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเน่ืองจากภัยพิบัติ 

กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงิน กู้เพ่ือชําระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสจะเบิกได้ตาม
สัดส่วนกรรมสิทธ์ิที่ตนมี 

ต้องเช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้กับสถาบันการเงิน 
ต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้สําหรับบ้านหลังหน่ึงหลัง

ใดในท้องที่น้ันมาแล้วหรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่น้ันบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธ์ิไปแล้ว 
หากเงินกู้เพ่ือชําระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน จะเบิกได้เท่ากับราคาบ้านเท่าน้ันหากมีการขยาย

วงเงินกู้หรือเวลาการผ่อนชําระ หรือเปล่ียนสถาบันกู้เงินเพ่ือชําระหน้ีเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินเดิม จะเบิกได้
ในวงเงินและระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตามสัญญากู้เงินฉบับแรก 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
 

ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
การยืน่ขอรบัเงินคา่เช่าบา้นคร้ังแรก /
การโอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกดั /เปลี่ยน
สํานักเบกิเงินเดือน /การเปลี่ยนแปลงค่า
เช่าบา้นที่ได้รบัอนุมัติไว้แลว้ /การ
เปลีย่นแปลงบา้นเช่า /เปลีย่นสญัญากู้
เงินหรือสญัญาเชา่/บา้นเดิมครบกําหนด 

ผู้มีสิทธิย่ืนแบบการขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ต่อผูม้ีอํานาจ
รับรองการใช้สทิธิทุกคร้ัง พรอ้มแนบเอกสารดังต่อไปน้ี 

1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
2. สําเนาคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง คําสั่งการโอน ย้าย 
3.  แบบรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

- ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งใน
ท้องที่ที่รับราชการ 

- ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ทํางานของคู่สมรสและให้แจ้ง
ว่าหน่วยงานแห่งน้ันได้ให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัด
บ้านพักให้กับคู่สมรสในท้องที่ที่รับราชการของข้าราชการ
หรือไม่ 
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ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
 - ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของ

ข้าราชการ รวมท้ังบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะทุกแห่งในท้องที่
ที่รับราชการ 

- ข้อมูลสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา ของคู่สมรส
และของข้าราชการ หากในภายหลังบุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
หรือสาบสูญ ให้แจ้งรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิต
หรือสาบสูญ 

4. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน และการ
รับรองของคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้าน 

5. เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิแล้วให้ผู้มีสิทธิ
ยื่นคําขอรับค่าเช่าบ้านประจําเดือนตามแบบขอเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงิน 
(ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ผ่อนชําระเงินกู้) ต่อผู้มี
อํานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 

6. พร้อมแนบเอกสารต่อไปน้ี 
 

กรณีเชา่บา้น 1. หนังสือสัญญาเช่า พร้อมติดอากรแสตมป์ 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า 
3. แผนผังบ้านเช่า โดยแสดงส่วนพ้ืนที่ที่เช่า 
4. แผนที่ทางไปบ้านเช่า 
5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในบ้านของเจ้าของบ้านเช่า 
6. สําเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี สําเนาบัตรประชาชน และ

สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า 
 

กรณีเชา่ซ้ือ 
 
 

กรณีผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชาํระราคาบ้าน/ 
กู้เงินเพื่อซ้ือบา้น 

1. สําเนาสัญญาซื้อบ้าน 
  2. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่เช่าซื้อ 

 
1. สําเนาสัญญาซื้อขายบ้านและที่ ดิน**ที่จดทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
2. สําเนาสัญญากู้เงิน 
3. สําเนาสัญญาจํานอง 
4. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนชําระเงินกู้ 
5. สําเนาโฉนดที่ดิน 
6. สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายบ้าน 
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ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
กรณีกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบา้น 1. สําเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 

2. สําเนาหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน 
3. หลักฐานการขอหมายเลขประจําบ้าน 
4. สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้รับจ้าง 
5. สําเนาโฉนดที่ดิน 
6. สําเนาสัญญากู้เงิน 
7. สําเนาสัญญาหรือหนังสือค้ําประกัน 
 

หลกัฐาน/ใบสาํคญั 
 

กรณเีบกิค่าเชา่บ้านประจําเดือน 

 
 

1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ หลักฐานการ

ชําระค่าเช่าซื้อ หรือ การผ่อนชําระเงินกู้ 
 

กรณเีปลี่ยนสญัญาเช่าบา้นใหม่ 
ก. เชา่บา้นใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. การเพิ่มค่าเช้าบา้น (บ้านเดิม) 

 
1. สําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการคร้ังแรก คําสั่งโอนหรือย้าย

ครั้งสุดท้าย หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่และคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

2. สําเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินเพ่ือชําระ
ราคาบ้าน สัญญากู้สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและ
ด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 

3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า 
4. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

ข้าราชการท่ีย่ืนเรื่องขอรับค่าเช่าบ้าน 
5. แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับค่าเช่าบ้าน 
6. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
7. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
 
1. คําช้ีแจง เหตุผลของผู้ให้เช่า 
2. สําเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินเพ่ือชําระ

ราคาบ้าน สัญญากู้สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและ
ด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 

3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า 
4. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

ข้าราชการท่ีย่ืนเรื่องขอรับค่าเช่าบ้าน 
5. แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับค่าเช่าบ้าน 
6. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
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ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
ค. การต่อสญัญาเช่า 
 (ไม่เปลี่ยนแปลงอัตราคา่เช่า) 

1. สําเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินเพ่ือชําระ
ราคาบ้าน สัญญากู้สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและ
ด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 

2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า 
3. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

ข้าราชการท่ีย่ืนเรื่องขอรับค่าเช่าบ้าน 
4. แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับค่าเช่าบ้าน 
 

กรณกีารเปลี่ยนสถาบนัการเงิน 1. หนังสือรับรองจากสถาบันการเงินเดิมจํานวนหน้ี / ปีที่ยังคง
ค้างชําระ 

2. สัญญากู้จากสถาบันการเงินใหม่ คําขอกู้ 
3. สําเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชําระเงินเพ่ือชําระ

ราคาบ้าน สัญญากู้สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและ
ด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 

4. แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับค่าเช่าบ้าน 
5. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
6. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
 

 
หมายเหตุ** กรณีวงเงินในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านตํ่ากว่าสัญญากู้เงิน ผู้ใช้สิทธิต้องย่ืน
หลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างดังกล่าว จะต้อง
มีการผ่อนชําระรายเดือนเป็นจํานวนเท่าใด 
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อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการพลเรือน 
 

ประเภทตําแหน่ง เงินเดือน/บาท 
 

อัตรา 
(เดือนละ) 

บริหาร ระดับต้น ต้ังแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900 
ต้ังแต่ 29,900 ข้ึนไป 

3,500 
4,000 

 ระดับสูง  4,000 
อํานวยการ ระดับต้น ต้ังแต่ 18,910 แต่ไม่ถึง 24,310 

ต้ังแต่ 24,310 แต่ไม่ถึง 29,800 
ต้ังแต่ 29,800 ข้ึนไป 

3,000 
3,500 
4,000 

 ระดับสูง ต้ังแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900 
ต้ังแต่ 29,900 ข้ึนไป 

3,500 
4,000 

วิชาการ ปฏิบัติการ ต้ังแต่ 6,800 แต่ไม่ถึง 8,320 
ต้ังแต่ 8,320 แต่ไม่ถึง 10,190 
ต้ังแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 13,100 
ต้ังแต่ 13,100 แต่ไม่ถึง 16,070 
ต้ังแต่ 16,070 ข้ึนไป 

1,250 
1,600 
1,950 
2,400 
3,000 

ชํานาญการ ต้ังแต่ 12,530 แต่ไม่ถึง 15,410 
ต้ังแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 24,250 
ต้ังแต่ 24,250 ข้ึนไป 

2,400 
3,000 
3,500 

ชํานาญการพิเศษ ต้ังแต่ 18,910 แต่ไม่ถึง 24,310 
ต้ังแต่ 24,310 แต่ไม่ถึง 29,800 
ต้ังแต่ 29,800 ข้ึนไป 

3,000 
3,500 
4,000 

เชี่ยวชาญ ต้ังแต่ 23,230 แต่ไม่ถึง 29,900 
ต้ังแต่ 29,900 ข้ึนไป 

3,500 
4,000 

ทรงคุณวุฒิ  4,000 
ท่ัวไป ปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 4,630 แต่ไม่ถึง 5,530 

ต้ังแต่ 5,530 แต่ไม่ถึง 6,800 
ต้ังแต่ 6,800 แต่ไม่ถึง 8,320 
ต้ังแต่ 8,320 แต่ไม่ถึง 10,640 
ต้ังแต่ 10,640 แต่ไม่ถึง 13,100 
ต้ังแต่ 13,100 ข้ึนไป 

800 
1,000 
1,250 
1,600 
1,950 
2,300 

ชํานาญงาน ต้ังแต่ 10,190 แต่ไม่ถึง 12,530 
ต้ังแต่ 12,530 แต่ไม่ถึง 16,070 
ต้ังแต่ 16,070 ข้ึนไป 

1,950 
2,400 
3,000 

ท่ัวไป อาวุโส ต้ังแต่ 15,410 แต่ไม่ถึง 24,250 
ต้ังแต่ 24,250 แต่ไม่ถึง 29,800 
ต้ังแต่ 29,800 ข้ึนไป 

3,000 
3,500 
4,000 

 ทักษะพิเศษ  4,000 
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา :  การขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(วัน) รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ข้ึนอยู่กับ 
ผู้ขอเบิก 

ขั้นขออนุมัติ ผู้ขอเบิกจัดทํา  
1. แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
2. แนบใบเสร็จรับเงิน 
3. แนบรายงานการตรวจสอบขอรับ 
    ค่าเช่าบ้าน 

ผู้ขอเบิก 

2.  10 วัน 
 

กบค. สล. ลงรับในระบบสารบรรณ ส่งต่อ
งานการเงิน รวบรวม/ตรวจสอบ จัดทํา
บันทึกเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติเบิกจ่าย  
 

- งานธุรการ : 
  ดรุณี 
- งานการเงิน : 
  นงลักษณ์ 

3.  3 วัน เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 
 
 
 

ผู้บริหาร 

4.  
 
 
 
 
 

1 วัน ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
งานการเงินต้ังเบกิในระบบ GFMIS ส่งต่อ
งานงบประมาณตัดยอดเบิกจ่ายจริง 

งานการเงิน : 
นงลักษณ ์
 

5.  ตรวจสอบเงิน
โอน 3 วันนับ
แต่วันอนุมัติ

ข้ัน P/ 
เสนอเช็ค 

2 วัน 
 

1. อนุมัติเบิกจ่ายข้ัน P ในระบบ GFMIS 
2. ภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีอนุมัติข้ัน P 

ตรวจสอบเงินโอน 
3. เขียนเช็ค/เสนอลงนาม 

งานการเงิน : 
นงลักษณ์/ 
บุญส่ง 
 

6.  1 วัน กบค.เรียกผู้ขอเบิกมารับเงิน 
 

งานการเงิน : 
จริญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอเบิกส่งแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
 (แบบ 6006) 

กบค. สล. รับเรื่อง  
งานการเงิน รวบรวม/ตรวจสอบ  

ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

เขียนเช็คสั่งจ่ายผู้เบิก/เสนอลงนาม 

งานการเงินจัดทําใบสําคัญ/ 
ต้ังเบิกเงินจาก GFMIS 

งาน งปม. 
ลงทะเบียน 

อนุมัติเบิกจ่าย
ข้ัน P 

จ่ายเชค็ใหก้บัผู้ขอเบกิ 
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แบบฟอร์มสําคัญ 
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 

 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์ม 
การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ................................  โทรศัพท์ .........    
ที่  วท  .........../                                    วันที ่         
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
เรียน  ลปส. ผา่น ผอ.สํานัก 

เรื่องเดิม 
ตามท่ี ข้าพเจ้า...................................ตําแหน่ง....................สังกัด...................... ได้โอน (ย้าย) จาก

...........(หน่วยงาน)..............มาดํารงตําแหน่ง................................................สังกัด สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ตามคําสั่งที่.......................ลงวันที่.............................. เรื่อง................................. น้ัน 

ข้อเท็จจริง 
ข้าพเจ้า........................ตําแหน่ง...................สังกัด............................อัตราเงินเดือน...................บาท 

ได้..................................(ทําสัญญาเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ผ่อนชําระเงินกู้เพ่ือชําระค่าบ้าน).................................กับ
.........(ช่ือผู้ให้เช่า/หน่วยงานให้เงินกู้)..........ต้ังแต่วันที่................................ถึงวันที่........................................ณ
.....................(ที่ต้ังบ้าน)..............................ซึ่งต้องชําระ.................(ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ/ชําระเงินกู้)............... 
ในอัตราเดือนละ..............................บาท (................ตัวอักษร...................) จึงขอเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
จํานวน ............................................... บาท (................ตัวอักษร...............) โดยแนบหลักฐาน ประกอบด้วย 

1) สําเนาคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้าย  
2) แบบรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน  
3) แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน และการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้าน 
4) อ่ืนๆ ............................................................................................................ 
ข้อพิจารณา  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
          ลงนาม .......................................  ผู้ขอเบิก  
                  (......................................) 
             วันที่......................................... 
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