


คำนำ 

 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของนายดนุดา    ดิษฐเสถียร ตำแหน่ง ลูกจ้าง 

ชั่วคราว มีรายละเอียดกระบวนงานและคู่มือชั้นตอนการปฏิบัติงานใบส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นกระบวนการ 

ปฏิบัติงานหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประกอบด้วย ระเบียบการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ กรณีเช่าบ้านและกรณี

ผ่อนชำระเงินกู้เพ่ือชำระราคาบ้าน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มอืการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคล

ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเบกิคา่เชา่บา้น 

 

ระเบียบ/กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

๑. พระราชกฤษฎกีา 

๑.๑ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑.๓ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑.๔ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑.๕ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. ระเบยีบ 

๒.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 

      ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 

      ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 

๓. คำสั่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

๓.๑ คำสั่ง สพฐ.ที่ ๒๗๙/๒๕๖๒ เรื่อง ,มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่าย 

      เงินค่าเช่าบ้าน 

๔. กรณโีอนตา่งกระทรวง ทบวง กรม (ไมถ่อืเป็นการยา้ยตามคำรอ้งขอของตนเอง) 

๔.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 

 

 

 



หลกัฐานขอเบกิค่าเช่าบ้าน 

๑. กรณเีชา่บ้าน 

๑.๑ แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) 

๑.๒ แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 

๑.๓ สัญญาเช่าบ้าน 

๑.๔ ผังบ้านเช่าโดยแสดงส่วนพ้ืนที่ที่เข่า 

๑.๕ แผนที่แสดงเส้นทางจากบ้านไปถึงสถานที่ทำงาน 

๑.๖ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเช่า 

      หรือผู้ให้เช่าชว่ง 

๑.๗ สำเนาทะเบียนบ้านที่เช่าที่มีชื่อผู้เช่าเข้าอยู่อาศัยหรือหนังสือรับรองการเช่าจากเจ้าของบ้าน 

                กรณีเช่าหอพัก หรืออพาร์ตเม้นท์พร้อมชี้แจงเหตุผลสาเหตุที่ไม่ให้ย้ายเข้าเนื่องจากอะไร 

๑.๘ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพบ้าน 

๑.๙ คำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกหรือสำเนา ก.พ.7 

๑.๑๐ ร้ายละเอียดประกอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 

๑.๑๑ คำสั่งย้าย 

๑.๑๒ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปัจจุบัน 

๑.๑๓ บันทึกขอเบิกค่าเช่าบ้านพร้อมเหตุผลที่ขอเบิก 

๑.๑๔ ทะเบียนคุมบ้านพักราชการ 

2. กรณผีอ่นชำระเงนิกูเ้พือ่ชำระราคาบา้น  

     ๒.๑ ผอ่นชำระเงนิกูเ้พือ่ซือ้บา้นพรอ้มทีด่นิ 

๑. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 

๒. แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 



๓. แผนที่แสดงเส้นทางจากบ้านไปถึงสถานที่ทำงาน 

๔. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพบ้าน 

๕. สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกหรือสำเนา ก.พ.7 

๖. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน (ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๗. สำเนาโฉนดที่ดิน 

๘. สำเนาสัญญากู้เงิน 

๙. สำเนาสัญญาจำนอง 

๑๐. สำเนาทะเบียนบ้านที่ซื้อและมีชื่อผู้ขอใช้สิทธิเข้าอยู่อาศัย 

๑๑. รายละเอียดประกอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 

๑๒. สำเนาคำสั่งย้าย 

๑๓. แผนผังบ้านที่ซื้อ 

๑๔. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปัจจุบัน 

๑๕. บันทึกขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านพร้อมเหตุผลที่ขอเบิก 

๑๖. ทะเบียนคุมบ้านพักราชการ 

    ๒.๒ ผอ่นชำระเงนิกูเ้พือ่ปลูกสรา้งบ้าน 

๑. บันทึกขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านพร้อมเหตุผลที่ขอเบิก 

๒. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ (๖๐๐๕) 

๓.รายละเอียดประกอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 

๔. แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 

๕. แผนที่แสดงเส้นทางจากบ้านไปถึงสถานที่ทำงาน 

๖. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งตณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน 

๗. คำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกหรือสำเนา ก,พ.๗ 

๘. สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน (ระบุว่าค่าวัสดุรวมค่าแรง หรือ เฉพาะค่าแรงอย่างเดียว) 



๙. โฉนดที่ดิน 

๑๐. สัญญากู้เงิน 

๑๑. สัญญาจำนอง 

๑๒. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน 

๑๓. หลักฐานการขอเลขหมายประจำบ้าน 

๑๔. แบบรูปและรายละเอียดของบ้าน (แปลนบ้าน) 

๑๕. สำเนาทะเบียนบ้านที่จ้างปลูกสร้างและมีชื่อผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ในทะเบียนบ้านด้วย 

๑๖. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปัจจุบัน 

๑๗. ทะเบียนคุมบ้านพักราชการ 

 

เอกสารประกอบการยืน่เบกิค่าเช่าบ้านประจำเดอืน 

๑. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) 

๒. ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 



 
 

 



 

 

 



แบบรายงานการตรวจสอบการขอรบัคา่เชา่บา้น 

 

๑. ชื่อ-นามสกุล..…......................................... ตำแหน่ง..........................................สังกดั................................... 

๒.   ได้เช่าบ้าน   เช่าซื้อบ้าน เลขที่........... ซอย..........…ถนน................ตำบล/แขวง............................

อำเภอ/เขต................................จังหวัด..........................ตามสัญญาลงวันที่............เดือน.............พ.ศ. .............. 

ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านเดือนละ.......................บาท (................................................................................) 

๓. การกู้ยืมเงินเพ่ือชำระราคาบ้าน    ซื้อ      จ้างปลูกสร้างบ้าน 

บ้านเลขท่ี........ซอย............ถนน.........………ตำบล/แขวง...................อำเภอ/เขต................จังหวัด..................... 

  ทำสัญญาเงินกู้กับ..........………………..………………………..…............................................ 

จำนวน................................บาท (...................................................................................…………......... ...........) 

ชำระเงินกู้เดือนละ...................................บาท (....................…...........................................................................)  

ตามสัญญาลงวันที่...............เดือน........................................................พ.ศ. ......................... 

 ทำสัญญาซื้อบ้าน   สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 

กับ.......................................................................………………………..……………………………………  

ราคา.......…......................บาท (.......................................................................................................................)  

ตามสัญญาลงวันที่...….........เดือน...………………….....…...............พ.ศ. ………........... 

บ้านตั้งอยู่บนที่ดิน  โฉนดที่ดิน   เอกสารสิทธิอื่น (ระบุ)............................ 

เลขที.่............................. เลขที่ดิน.....……………………..................... ตำบล................................................... 

อำเภอ............................................................ จังหวัด........................................................................................ 

เป็นกรรมสิทธิ์ของ....................................….…………………………………………………………………. 

 

 



การรบัรองของกรรมการ 

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอรับรองว่า........................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................. 

......................…...................................................................................................................... .......................... 

 

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ 

(..............................................................) 

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ 

(.....................................................................) 

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ 

(.....................................................................) 

วันที่................................................................ 

 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในแนวทางดังต่อไปนี้ เพ่ือสรุปความเห็นต่อผู้อนุมัติการเบิก

ค่าเช่าบ้าน 

๑.  บุคคลที่ทำนิติกรรมต่าง ๆ มีตัวตนหรือไม่ 

๒.  สำหรับกรณีบ้านเช่าต้องตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ใช่

เจ้าของบ้าน   ต้องตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านด้วย 

๓.  สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม่ 

๔.  ขนาดบ้านเหมาะสมกับจำนวนคนในครอบครัวที่อาศัยร่วมกันอยู่จริง เพียงใด 

๕.  ในกรณีที่เช่าบ้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีความจำเป็นต้องเช่าจริงหรือไม่ 

๖.  ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน ตั้งแต่เมื่อใด 

๗.  อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 



 

 

 



แบบคำรบัรองของเจา้บา้น 

 

วันที่.................. เดือน............................ พ.ศ. ................ 

 

ข้าพเจ้า...........................................................ที่อยู่ .................................................... .................. 

.............................................................ขอรับรองว่า........................................ .............................................ได้

เช้าบ้านเลขท่ี .............................................................................................................. .......................................

เพ่ือพักอาศัยระหว่างปฏิบัติราชการ มีกำหนด.............ปี  ตัง้แต่วันที่.......................................................เป็นต้น

ไป โดยผู้เช่าต้องเสียค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราเดือนละ .......................... บาท 

(.............................................) เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

 

(ลงชื่อ) .......................................................................ผู้ให้เชา่ 

(..............................................................) 

 

(ลงชื่อ) .......................................................................พยาน 

(.....................................................................) 

 

(ลงชื่อ) .......................................................................พยาน 

(.....................................................................) 

 

 

 

 

 

 


