
             

 

กรมจเรทหารบก 
แผนก : การเงิน 

ฉบับที่ 1 แก้ไขคร้ังที่ - 
แก้ไขวันที่ - 

วันที่จัดทำ :  
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันที่เร่ิมใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง 
แนวทางการเบิกจ่าย 
เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

 
พล.ต. 
       ( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 
               จก.จบ. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ของกรมจเรทหารบกให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
    1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ของหน่วยงานกรมจเรทหารบก 

2. ขอบเขต 
     ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

3. คำจำกัดความ 

 ค่าเช่าบ้าน คือ ค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการผู้มีสิทธิท่ีได้รับคำส่ังให้เดิ นทางไปประจำ
สำนักงานในต่างท้องท่ี และได้รับความเดือดร้อนในเรื่องท่ีอยู่อาศัย อันเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 นขต.จบ. และ สง.น.จร. เสนอเรื่องขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ผ่าน กธก.จบ. (ผบร.กธก.จบ.) 
 4.2 ผบร.จบ., ผกง.จบ. ตรวจสอบเอกสาร และขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.3 ผบร.กธก.จบ. รวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน, ผธก/กพ.กธก.จบ. เสนอของบประมาณ 
    4.4 นขต.จบ. และ สง.น.จร. เสนอเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ ผกง.จบ.  
    4.5 ผกง.จบ. ตรวจสอบและรวบรวมต้ังฎีกาขอเบิกเงิน 
    4.6 ผกง.จบ. เสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชา ขอเบิกเงินไปยัง กง.ทบ. 
    4.7 เมื่อได้รับโอนเงินจาก กง.ทบ. ดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงินให้กำลังพลผู้มีสิทธิต่อไป 

5. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
    5.1 รับเรื่องขอเบิกเงิน 
 5.1.1 ผกง.จบ. รับเรื่องขอเบิกเงินจาก นขต.จบ., สง.น.จร. 
 5.1.2 กรณีไม่ถูกต้องให้ส่งคืนแก้ไข เช่น ยอดเงินไม่ถูกต้อง, ท่ีอยู่ไม่ถูกต้อง, เอกสารไม่ครบ 
    5.2 ตรวจสอบและรวบรวมต้ังฎีกาเบิกเงิน 
 5.2.1 ตรวจสอบเอกสาร, แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006), ใบเสร็จรับเงิน, 
 5.2.2 รวบรวมต้ังฎีกาขอเบิกเงิน 
    5.3 ขออนุมัติ 
 5.3.3 เสนอผู้บงัคับบัญชา เพื่อขออนุมัติเบิกเงิน 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการกรอกข้อมูลใน
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 

เสนอขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา 
พร้อมแนบเอกสารประกอบ  

ส่ง กธก.จบ. (ผ่าน ผบร.กธก.จบ.) 

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผบร. , ผกง.  
ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร 

เอกสารไม่ถูกต้อง 

กธก.จบ. รวบรวมเอกสาร เสนอขออนุมัติ
เบิกค่าเช่าบ้านให้ผู้มีสิทธิ  
และเสนอของบประมาณ 

 

 เมื่องบประมาณสั่งจ่าย ให้ผู้ขอรับ
สวัสดิการส่งแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6006) พร้อมใบเสร็จรับเงิน  

ส่ง ผกง.จบ. 

 

 

ผกง.  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

เอกสาร 

เอกสารไม่ถูกต้อง 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติตามล าดับ 

 

 
ผกง.จบ. ขอเบิกเงินงบประมาณ  

ไปยัง กง.ทบ. เพ่ือเบิกเงิน 
ให้กับผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 

จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 

 



7. หน่วยที่เก่ียวข้อง 
    นขต.จบ., สง.น.จร. 

8. ระเบียบ/คำสั่งที่เก่ียวข้อง 

 8.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านขา้ราชการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556  

  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 
8.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
      พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2552 

9. ภาคผนวก 
    9.1 บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน 
    9.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว147 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2560 
    9.3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2560 
    9.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/ว34 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
    9.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.5/ว19 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2547 

10. ข้อมูลผู้จัดทำ 
       จ.ส.ท.ศิรวิชญ์  ดวงอัมพร ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน จบ. 

11. ผู้ทบทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านท่ี 1 หน.นายทหารการเงิน จบ.       พ.ท. 

( ประเสริฐ  จันทร์วาศ ) 

หน.นายทหารการเงิน จบ. 

ท่านท่ี 2 รอง จก.จบ. ( 2 )       พ.อ. 

( นุกูล  นรฉันท์ ) 

รอง จก.จบ. ( 2 ) 

ท่านท่ี 3  รอง จก.จบ. ( 1 )       พ.อ. 

( ธัชพล  เป่ียมวุฒิ ) 

รอง จก.จบ. ( 1 ) 

ท่านท่ี 4 จก.จบ.       พล.ต. 

( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 

จก.จบ. 
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การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

 
 
 นิยาม  ค่าเช่าบ้าน คือ ค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการผู้มีสิทธิที่ได้รับคำส่ังให้เดินทางไป
ประจำสำนักงานในต่างท้องท่ี และได้รับความเดือดร้อนในเรื่องท่ีอยู่อาศัย อันเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ 
  
 ค่าเช่าบ้าน ถือเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านและให้นำมา
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในปีท่ีได้รับแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี 
การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการจะต้องเบิกจ่ายภายในวงเงินประจำงวด งบดำเนินงานค่าตอบแทนทางสำนัก
เบิกเงินเดือนของผู้มีสิทธิ (ตามตำแหน่งของผู้มีสิทธิ) 
  
 ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการ 8 ประเภท คือ 
 1. ข้าราชการพลเรือน   5. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
 2. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ   6. ข้าราชการตำรวจ 
 3. ข้าราชการฝ่ายอัยการ   7. ข้าราชการทหาร 
 4. ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 8. ข้าราชการครู 
 
 ท้องที่ หมายถึง กรุงเทพมหานคร อำเภอหรือกิ่งอำเภอ ท้องท่ีท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
 -  กรุงเทพมหานคร ทุกเขตคือท้องท่ีเดียวกัน 
 -  จังหวัดอื่น ๆ กำหนดท้องท่ีเป็นอำเภอ กิ่งอำเภอ เช่น อำเภอเมือง กับอำเภอดอยเต่าของจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นคนละท้องท่ีกัน 
 
 ท้องที่ที่เร่ิมรับราชการคร้ังแรก หมายถึง ท้องท่ีท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการหรือมี
คำส่ังให้ไปปฏิบัติราชการ และมีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก 
 
 สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
 1. กรณีได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ซึ่งรวมถึงท้องท่ีท่ีเคยเริ่มรับราชการครั้งแรก
หรือท้องท่ีท่ีกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เบิกค่าเช่าบ้านตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราท่ีกำหนด 
      เว้นแต่  
  - ทางราชการจัดบ้านพักให้แล้ว 
  - มีบ้านของตนเองหรือคู่สมรสในท้องท่ีใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระ 
  - ได้รับคำส่ังไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องท่ีตามคำร้องของตนเอง 
 2. กรณีสำนักงานเดิมย้ายที่ทำการใหม่ โดยต้องไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานในต่างท้องท่ี
เนื่องจากสำนักงานเดิมได้ย้ายไปต้ังในท้องท่ีใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
      เว้นแต่ 
  - ท้องท่ีใหม่ท่ีสำนักงานได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องท่ีท่ีต้ังสำนักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด 
  - การย้ายจากกรุงเทพ  ไปจังหวัดใกล้เคียง ต้องเป็นเขตท้องท่ีใกล้เคียงหรือติดต่อกับ
กรุงเทพ  และมีรถยนต์โดยสาร ขสมก. ให้บริการ 
  - การย้ายภายในจังหวัดเดียวกันหรือระหว่างจังหวัด ต้องเป็นเขตท้องท่ีติดต่อกัน และมีขนส่ง
สาธารณะประจำทางให้บริการ 
 



 ท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ต้ังสำนักงานเดิมที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 1. จังหวัดนนทบุรี       อำเภอบางกรวย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอ
เมืองนนทบุรี 
 2. จังหวัดปทุมธานี       อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา 
 3. จังหวัดสมุทรปราการ       อำเภอเมือง อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ 
 4. จังหวัดนครปฐม       อำเภอพุทธมณฑล 
 5. จังหวัดสมุทรสาคร       อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
 กรณีมีเคหสถานของตนเอง เมื่อได้รับคำส่ังให้ไปปฏิบัติราชการในท้องท่ีท่ีมีเคหสถานซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเองหรือมีคู่สมรสท่ีไม่มีหนี้สินค้างชำระไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ถึงแม้ว่าบ้านท่ีเป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเองได้โอนกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นไปแล้ว 
 เว้นแต่ บ้านหลังนั้นถูกทำลายหรือเสียหายจากภัยพิบัติ จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ 
 
 กรณีข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกัน โดยต่างก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านท้ังคู่ ให้เบิก
ได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง ถ้าคู่สมรสเป็นข้าราชการประเภทอื่น ๆ และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและได้ใช้สิทธิเบิกหรือ
ได้พักอาศัยในบ้านพักท่ีทางราชการจัดให้ ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องท่ีนั้นได้อีก 
 
 กรณีลดหรืองดเบิกเงินเดือน โดยสาเหตุจากถูกตัดเงินเดือน หรือลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่มี
ผลกระทบต่อการมีสิทธิของผู้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดยยังคงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เหมือนเดิม 
 เว้นแต่ เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ 
 
  กรณีถูกสั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน จนเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าบ้าน 
เมื่อกรณีถึงสุดแล้วพบว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเดือน ๆ ใด ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเดือนนั้นด้วย 
 
 การเริ่มต้นและสิน้สุดรับคา่เช่าบ้านของผู้มีสิทธิ 
 - ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านต้ังแต่วันท่ีได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันท่ีรายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าท่ี 
 - ให้ส้ินสุดในวันท่ีขาดจากอัตราเงินเดือน หรือวันท่ีอยู่ในข่ายท่ีหมดสิทธิเบิก 
 - เมื่อส่งมอบหน้าท่ีแล้วยังไม่สามารถออกเดินทางไปประจำสำนักงงานใหม่ได้ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านได้อีกไม่เกิน 10 วัน 
 
 การให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่อยู่ในท้องที่เดิมมาเบิกในท้องที่ใหม่ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ในท้องท่ี
เดิมได้รับคำส่ังให้ไปปฏิบัติราชการในต่างท้องท่ี แต่ครอบครัวมีความจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในท้องท่ีเดิม ให้นำ
หลักฐานการชำระค่าเช่าบ้านในท้องท่ีเดิมมาเบิกในท้องท่ีใหม่ได้ ถ้าเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องท่ีใหม่ 
 
 การเบิกค่าเช่าบ้าน เพื่อชำระค่าเช่าซ้ือและผ่อนชำระเงินกู้ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านท่ีเช่าซื้อหรือผ่อน
ชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง ให้นำหลักฐานการเช่าซื้อและการผ่อน
ชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนเงินท่ีกำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน ตามเงื่อนไขดังนี้ 
   
      
 
 
 
 



     1. เบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกในท้องท่ีนั้น เว้นแต่ บ้านได้ถูกทำลายเพราะภัยพิบัติจนไม่สามารถ
อยู่อาศัยได้ 
      2. การเช่าซื้อ หรือผ่อนชำระร่วมกับคนอื่นท่ีไม่ใช่สามีหรือภรรยาให้เบิกได้ตามสัดส่วนของ
กรรมสิทธิของบ้านหลังนั้น 
      3. ต้องเป็นการผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ต้องเป็นไปตามท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด 
      4. ต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังใดหลัง
หนึ่งในท้องท่ีนั้นมาแล้ว เว้นแต่ เป็นกรณีท่ีได้รับแต่งต้ังให้กลับไปรับราชการในท้องท่ีนั้นอีก และเป็นการเคยใช้
สิทธิมาแล้ว หรือขณะท่ีย้ายมารับราชการในท้องท่ีนั้นบ้านท่ีเคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 
      5. หากเงินกู้สูงกว่าราคาบ้าน ให้นำค่าผ่อนชำระมาเบิกได้โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังดังนี้ 
 
      จำนวนเงินที่นำมาเบิกรายเดือน  =  ราคาบ้าน x อัตราผ่อนชำระเงินกู้รายเดือน 
       จำนวนเงินกู้ท้ังหมด 
 
      สถาบันการเงินเพื่อใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ได้แก่ 
      1. ธนาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ 
      2. รัฐวิสาหกิจท่ีดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อเช่า
ซื้อบ้านหรือผ่อนชำระราคาบ้าน 
      3. สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเคหะ 
      4. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
      5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
      6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึ่งดำเนิน
กิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินตามข้อ 1 
      7. นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือการใช้เช่าซื้อบ้านหรือให้
กู้ยืมเพื่อชำระราคาบ้าน 
 
 วิธีปฏิบัติในการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
  1. ยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ณ สำนักงานท่ีข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติ
ราชการ เว้นแต่ ระเบียบนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยให้ยื่นต่อผู้รับรองการมีสิทธิ พร้อมหลักฐานประกอบ 
  ผู้รับรองการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในแบบ 6005  ได้แก่ 
  - ระดับกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป กรณีหัวหน้าหน่วยงานซึ่งดำรงตำแหน่งระดับกอง  
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ขอเบิกค่าเช่าบ้านของตนเองต้องให้ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับเป็นผู้
รับรองสิทธิ (ไม่สามารถรับรองสิทธิตนเองได้) 
  2. เม่ือมีการรับรองสิทธิขอรับค่าเช่าบ้าน  ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านในแบบ 
6005 แต่งต้ังข้าราชการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และบันทึก
การตรวจสอบลงในรายงานการตรวจสอบและขอรับค่าเช่าบ้านเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน 
   
 

 
 
 



หน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
 
  กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่า 
  1. ได้เช่าบ้านและอาศัยอยู่จริงหรือไม่ 
  2. ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย 
  3. ความเหมาะสมของค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบการสภาพบ้าน 
 
  กรณีเช่าซ้ือบ้านหรือกู้เงินเพื่อชำระค่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่า 
  1. สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้ วงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้ สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างปลูก
บ้าน และเอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. วันเริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน 
  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำรายงานการ
ตรวจสอบ การขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบท่ีระเบียบกำหนด เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เบิกจ่ายต่อไป 
 
  ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านในแบบ 6005 คือ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ หัวหน้า
ส่วนราชการ ซึ่งมอบอำนาจหรือมอบหมายให้ผู้แทนเป็นผู้อนุมัติในแบบ 6005 กรณีบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ
หรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นผู้ใช้สิทธิสำหรับตนเอง จะต้องให้หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้อนุมัติ (ไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายสำหรับตนเองได้) 
  3. การเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือน เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้ว ให้ยื่นขอ
เบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือนตามแบบ 6006 พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ณ สำนักงานท่ีข้าราชการผู้นั้น
ปฏิบัติราชการ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมอบอำนาจหรือมอบหมายให้ผู้แทนเป็น
ผู้อนุมัติในแบบ 6006 กรณีบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกเงินค่าเช่า
บ้านเป็นผู้ใช้สิทธิสำหรับตนเอง จะต้องให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ (ไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายสำหรับ
ตนเองได้) 
  4. การเบิกค่าเช่าบ้านในอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับเงินเดือนหรือเล่ือนตำแหน่งสูงขึ้นให้
ยื่นหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย โดยไม่ต้องยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ใหม่ 
 
 หลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการคร้ังแรก  
 
 กรณีเช่าบ้าน แนบหลักฐานดังนี้ 
  - คำส่ังบรรจุครั้งแรก 
  - คำส่ังให้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมหนังสือรายงานตัว 
  - สัญญาเช่าบ้าน หรือติดอากรแสตมป์ 
  - สำเนาทะเบียนบา้นท่ีเช่า 
  - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
  - หลักฐานแสดงผู้ให้เช่ามีกรรมสิทธิ์ในบ้านเช่า หรือกรณีเป็นการเช่าช่วงให้แสดงสัญญาเช่า
ระหว่างผู้ให้เช่ากับเจ้าของบ้านเช่า หรือคำยินยอมของเจ้าของบ้านเช่าให้ผู้นั้นเป็นผู้ให้เช่าแทนตน 
  - หลักฐานของเจ้าของบ้านเช่า ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ทะเบียนบ้าน โฉนด 
บัตรประชาชน 
  - แผนท่ีทางไปบ้านท่ีเช่า 
 
 



  - คำรับรองของคู่สมรส ว่าไม่มีบ้านของตนเองและไม่เคยมีบ้านในท้องท่ีนั้น 
  - กรณีย้ายมา มีหนังสือหน่วยงานเดิมรับรองว่าเคยเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ 
  - แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
  - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) กรณีได้รับอนุมัติให้เบิกได้แล้ว 
  - ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน 
  - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน 
  
 กรณีเช่าซ้ือบ้าน แนบหลักฐานดังนี้ 
  - คำส่ังบรรจุครั้งแรก 
  - คำส่ังให้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมหนังสือรายงานตัว 
  - สัญญาเช่าซื้อบ้านพร้อมท่ีดิน 
   - สำเนาทะเบียนบ้านท่ีเช่าซื้อ 
  - แผนท่ีทางไปบ้านท่ีเช่าซื้อ 
  - ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
  - คำรับรองของคู่สมรสว่าไม่มีบ้านเป็นของตนเองในท้องท่ีท่ีขอเบิกค่าเช่าบ้านและไม่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน 
  - บันทึกคำรับรองว่าตนเองไม่มีและไม่เคยมีบ้านในท้องท่ีนั้น 
  - กรณีย้ายมา มีหนังสือหน่วยงานเดิมรับรองว่าเคยเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ 
  - แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
  - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) กรณีได้รับอนุมัติให้เบิกได้แล้ว 
  - ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน 
  - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน 
  
 กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านพร้อมที่ดิน แนบหลักฐานดังนี้ 
  - คำส่ังบรรจุครั้งแรก 
  - คำส่ังให้ไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมหนังสือรายงานตัว 
  - สัญญาซื้อขายบ้านและท่ีดินท่ีจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  - สัญญากู้เงินและจำนองจากสถาบันการเงิน (ในกรณีกู้เงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมท่ีดิน) 
  - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายบ้าน 
  - แผนท่ีทางไปบ้าน 
  - สำเนาโฉนดท่ีดิน 
  - สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีผ่อนชำระเงินกู้ 
  - แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
  - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) กรณีได้รับอนุมัติให้เบิกได้แล้ว 
  - ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน 
  - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน 
 กรณีกู้เพื่อซ้ือที่ดินและจ้างปลูกบ้าน แนบหลักฐานดังนี้ 
  - ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
  - หลักฐานการให้หมายเลขประจำบ้าน 
  - สัญญาจ้างปลูกบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับจ้างปลูกบ้าน หรือ 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้างปลูกบ้าน 
 
 



  - สำเนาโฉนดท่ีดิน 
  - สัญญากู้และจำนองกับสถาบันการเงิน 
  - สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีผ่อนชำระเงินกู้ 
  - แผนผังบ้านท่ีปลูกสร้าง 
  - แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 
  - แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) กรณีได้รับอนุมัติให้เบิกได้แล้ว 
  - ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน 
  - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภาพขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

   

ผู้มีสิทธิขอรับสวัสดิการกรอกข้อมูลใน
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 

เสนอขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา 
พร้อมแนบเอกสารประกอบ  

ส่ง กธก.จบ. (ผ่าน ผบร.กธก.จบ.) 

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผบร. , ผกง.  
ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสาร 

เอกสารไม่ถูกต้อง 

กธก.จบ. รวบรวมเอกสาร เสนอขออนุมัติ
เบิกค่าเช่าบ้านให้ผู้มีสิทธิ  
และเสนอของบประมาณ 

 

 เมื่องบประมาณสั่งจ่าย ให้ผู้ขอรับ
สวัสดิการส่งแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
(แบบ 6006) พร้อมใบเสร็จรับเงิน  

ส่ง ผกง.จบ. 

 

 

ผกง.  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ

เอกสาร 

เอกสารไม่ถูกต้อง 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติตามล าดับ 

 

 
ผกง.จบ. ขอเบิกเงินงบประมาณ  

ไปยัง กง.ทบ. เพ่ือเบิกเงิน 
ให้กับผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 

จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 

 




