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ค ำน ำ 

  การจัดท าคู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
บุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายใน เนื่องจากกลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมธุรกิจพลังงาน เป็นเพียงหน่วยงานเดียวท่ีมีกรอบอัตราข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 
คน นับว่ามีอัตราน้อยมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานย่อยท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ ตามโครงสร้าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2556 รวม 10 หน่วยงาน แบ่งเป็นงานตามภารกิจหลัก 6 
หน่วยงาน และภารกิจสนับสนุน 4 หน่วยงาน รวมหน่วยตรวจสอบภายใน เป็น 11 หน่วยงาน  

ดังนั้น การจัดท าคู่มือจึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่วยใหเ้กิดการท างานท่ีง่ายขึ้น และ
หน่วยรับตรวจสามารถศึกษารายละเอียดของการตรวจสอบได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ ต่อบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน 

 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 
        กุมภาพันธ์ 2560 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 ควำมเป็นมำ 

 ตามท่ีกรมบัญชีกลางและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือด่วนมาก ที่ กค 0408.2/ว2 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2559 ส าหรับผู้ตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ) เนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบของส่วนราชการของ สตง . และรายงานผลการ
พิจารณาความรับผิดทางแพ่งของกระทรวงการคลัง พบว่าส่วนใหญ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนราชการ เกิด
จากการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
รวมทั้งยังไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมบัญชีกลางจึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ ของส่วนราชการ  

ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก าหนดให้
ผู้ตรวจสอบภายในก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2560 ในประเด็นการตรวจสอบที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย ด้านการเงินและบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ตรวจสอบเพ่ิมเติมในเรื่องการรับ -จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องสุ่มตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของแต่
ละด้าน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบสอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 

 ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) กรมธุรกิจพลังงาน ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี จ านวน 10 กิจกรรม มีกิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องเป็นไปตามระเบียบก าหนดและมีระบบควบคุมภายใน
เพียงพอเหมาะสม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับนโยบายจากท่านอธิบดีให้ด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากกรมธุรกิจ
พลังงานได้มี ค าสั่ง ที่ 185/2557 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการ ของส่วนตรวจสอบ ส านักคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 30 ราย ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ า
สถานที่ท าการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 และ ค าสั่ง ที่ 244/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ของส่วนตรวจวิเคราะห์น้ ามันเ ชื้อเพลิงและส่วนตรวจวิเคราะห์
น้ ามันหล่อลื่น ส านักคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 15 ราย ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าสถานที่ท าการแห่ง
ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นการย้ายที่ท าการจากเดิม กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ไป
ประจ าที่ท าการใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี และก าหนดเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ครึ่งปีแรก 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ซึ่งจะต้องด าเนินการตรวจสอบ
และจัดท าคู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วเสร็จ  โดยสอดรับกับกรมบัญชีกลางที่ได้ออก
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ประเด็นการพิจารณาที่ 10 นโยบาย 
คู่มือการปฏิบัติงานและการประสานงาน ข้อ 4.3 ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบัน
และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี จ านวนมากกว่า 3 เรื่อง กลุ่ม
ตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าคู่มือการตรวจสอบฉบับนี้ 
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ขอบเขต 
 ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการสังกัดกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2. หน่วยรับตรวจหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจน และสามารถ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบล่วงหน้าได้ 
 3. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 4. เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐก าหนด 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  
 2. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 3. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
 4. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2549 
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
ค ำจ ำกัดควำม 
 ข้ำรำชกำร หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
 เงินเดือน หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการได้รับ ทั้งนี้ เมื่อหักเงินเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้น
เงินเดือนออกแล้วและรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับค่าวิชาหรือเงินเพ่ิมการเลื่อนฐานะหรือส าหรับ
ประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ หรือส าหรับการสู้รบ 
 สถำบันกำรเงิน หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกับการ 
เคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 ท้องที่ หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือท้องที่ของอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่
กระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน 
 ท้องที่ที่เริ่มรับรำชกำรครั้งแรก หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
หรือมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้มีการรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการเป็นครั้งแรก 
 ท้องที่ท่ีกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
 ภัยพิบัติ หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับความ
เสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 
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สำระส ำคัญของกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร 
ค่าเช่าบ้าน เป็นค่าตอบแทนซึ่งทางราชการได้ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

ในเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ คือ ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการเป็นการประจ าส านักงานใน
ต่างท้องที่ โดยที่ทางราชการไม่สามารถจัดที่พักอาศัยให้อยู่ และไม่มีบ้านเป็นของตนเองหรือของคู่ สมรสที่พอ
อาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่นั้น หรือมีบ้านของตนเองหรือของคู่สมรส แต่ไม่ได้ถูกท าลายด้วยภัยพิบัติให้
ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ตามที่เช่าบ้านเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  ไปจริง
ตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน รวมทั้งให้ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านที่เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนช าระ เงินกู้
เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และได้อาศัยอยู่ ใน
บ้านนั้นจริง สามารถน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านแทนการเช่า
บ้านได้ ทั้งนี้แต่อย่างสูงไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการซึ่งได้มีการ 
เปลี่ยนแปลงระบบต าแหน่งและอัตราเงินเดือนใหม ่

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541 หากตรวจพบว่าข้าราชการผู้ใดมีเจตนากระท าผิดใน
การใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยทุจริต มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ให้ส่วน
ราชการพิจารณาลงโทษไล่ออกจากราชการ ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  
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บทที่ 2 
ลักษณะงำนตรวจสอบภำยใน 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม 
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

การตรวจสอบภายใน ของกรมธุรกิจพลังงาน ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของกรมธุรกิจพลังงานแล้ว     
ยังมุ่งหวังให้สาธารณชนเกิดความเชื่อม่ัน ในการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและจริยธรรมในองค์การ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน” ทีไ่ด้ประกาศให้ทราบทั่วกัน ภายในองค์กร 

โครงสร้ำง 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน มีบุคลากรจ านวน 5 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 2 คน 
พนักงานราชการ 1 คน และจ้างเหมาบริการ 2 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้บริหาร เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้บริหาร ให้เกิดความเชื่อมั่นในการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไป 
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความ
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน     
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน และแนวทางประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มีการจัดท าแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เ กี่ยวข้อง  
(Risk based Approach) การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการบริการให้ค าแนะน า
ปรึกษา (Consultancy Service) โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน 

นางสาวณัฐวรรณ อ่อนวงษ์ 
จ้างเหมาบริการ/ผู้ช่วยผูต้รวจสอบภายใน 

 
 
 

นำงสำวจำรุวรรณ  ปรีชำเดช 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ต ำแหน่งเลขที่ 4 

ว่ำง 
พนักงำนนกัวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 

ต ำแหน่งเลขที่ 1 

นำงสำวสุกัญญำ  เหล็มนุ้ย 
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏบิัติกำร 

ต ำแหน่งเลขที่ 5 

นางสาวสุตาภัทร ภาคาบุตร 
จ้างเหมาบริการ/ผู้ช่วยผูต้รวจสอบภายใน 
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บทที่ 3 
แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 

ข้ำรำชกำรทีมี่สิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำน  
มี 8 ประเภท ตามมาตรา 4 แห่ง พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้แก่ 

1. ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
3. ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ       
4. ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
5. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
6. ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
7. ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 
8. ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 

ลักษณะของผู้มีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  
1. ข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่ และไม่เข้าข่ายข้อห้าม 

ดังต่อไปนี้  
1.1 ทางราชการได้จัดที่พักให้อยู่แล้ว  
1.2 มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจ าส านักงานใหม่ โดย

ไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน  
1.3 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง  

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 โอนมาเป็น
ข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด ให้ถือว่าเป็นการบรรจุ
และแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้ และไม่มีสิทธิได้รับค่า เช่าบ้านข้าราชการ 
จนกว่าจะได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา 7 

3. ข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ ที่เป็นท้องที่เริ่มรับราชการ
ครั้งแรก หรือท้องที่ท่ีกลับเข้ารับราชการใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

4. ข้าราชการผู้ซึ่งต้องไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานในต่างท้องที่ เนื่องจากส านักงานที่ปฏิบัติ
ราชการประจ าอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ท าการไปตั้งในท้องที่ใหม่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกับ
ข้าราชการซึ่งได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา 7 เว้นแต่ท้องที่ใหม่ที่ส านักงาน
ได้ย้ายไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ท่ีตั้งส านักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดดังนี้ 

4.1 การย้ายที่ตั้งส านักงานจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใกล้เคียง ต้องเป็นท้องที่ใกล้เคียง
หรือติดต่อกับกรุงเทพมหานครและมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้บริการ ได้แก่ 

๑) จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย อ าเภอบาง
บัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอปากเกร็ด  

2) จังหวัดปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา 
3) จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ 

อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
4) จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
5) จังหวัดนครปฐม อ าเภอพุทธมณฑล 
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4.2 การย้ายที่ตั้งส านักงานภายในจังหวัดเดียวกันหรือระหว่างจังหวัด ต้องเป็นท้องที่ติดต่อกัน
และมีขนส่งสาธารณะประจ าทางให้บริการ  

5. ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้ย้ายไปในท้องที่ใด และไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุมี
เคหสถานเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส ตามมาตรา 7 (2) แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วย
เหตุใดก็ไม่ท าให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านในระหว่างรับราชการในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกท าลาย
หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ จนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้  

6. ข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการให้
เบิกได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง 

7. ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้ว ภายหลังได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ให้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจ านวนเงินที่
ก าหนดไว้ตามบัญชี  

8. การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ใด เนื่องจากการถูกตัดเงินเดือนหรือการลาโดยไม่มี
สิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่จะได้รับค่าเช้าบ้าน และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเสมือน
หนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือน เว้นแต่เป็นการลาติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ 

9. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือน ให้งดเบิกจ่ายเงินเดือนจนกว่ากรณีถึงที่สุด ถ้า
ปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างนั้นส าหรับเดือนใดให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านส าหรับเดือนนั้น 

10. ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่วันที่เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว
และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน ถ้าไม่สามารถเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ให้มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจ าเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีกให้เบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้เท่าท่ีจ าเป็น โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

11. ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่หนึ่ง ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ไปรับ
ราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ มีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมา
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะไม่อาจติดตามไปได้ และมีความ 
จ าเป็นต้องอาศัยในบ้านท้องที่เดิม 

12. ข้าราชการซึ่งรับราชการประจ าในต่างประเทศ ถ้าจ าเป็นต้องเช่าบ้านให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

13. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ที่ได้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระ
ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้นให้สามารถน า  หลักฐาน
การช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ดังกล่าว มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้  

13.1 ตนเองหรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่
นั้นจะเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ
จนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได ้ 

13.2 หากเช่าซื้อหรือผ่อนช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์
ร่วมกับบุคคลอ่ืนจะเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับบ้านดังกล่าว 

13.3 จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบัน
การเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
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13.4 ต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้บ้านส าหรับบ้าน
หลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่ ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธิมาแล้วหรือ
ขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิไปแล้ว  

13.5 หากกู้เงินสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้โดยให้เทียบ
สัดส่วนของราคาบ้านต่อจ านวนเงินกู้ทั้งหมด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีวิธีการค านวณ ดังนี้  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 99 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548    ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดสถาบันการเงินเพ่ือสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน  
 14. ข้าราชการซึ่งได้ใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมา
เบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ 12 และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ให้
ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่เดิมมา
เบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ 

ลักษณะของผู้ทีไ่ม่มีสิทธิได้รับค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  
1. ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว  
2. มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจ าส านักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้าง

ช าระกับสถาบันการเงิน  
3. ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง  
4. ข้าราชการผู้ซึ่งต้องไปปฏิบัติราชการประจ าในต่างท้องที่ เนื่องจากส านักงานเดิมได้ย้ายไปตั้งใน

ท้องที่ใหม่และท้องที่ใหม่อยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ท่ีตั้งส านักงานเดิม  
5. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และมีคู่สมรสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงาน ส่วน

ท้องถิ่น หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ หรือองค์กรมหาชน ได้ใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านหรือได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน  

6. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตาม มาตรา 4 แห่ง พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่ง
โอนมาเป็นข้าราชการ ให้ถือเป็นการบรรจุครั้งแรก 
กำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน มี 3 ประเภท ได้แก่  

1. เช่าบ้าน  
2. เช่าซื้อบ้าน  
3. ผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน (ซื้อบ้าน/ปลูกสร้างบ้าน) 

กำรใช้สิทธิในกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  
1. กรณีเช่าบ้าน  

1.1. เป็นการเช่าบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้นแต่ไม่ก่อนวันรายงาน
ตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ 

จ านวนเงินทีส่ามารถเบิกได้ = ราคาบา้นพร้อมที่ดิน x อัตราการผ่อนช าระเงินกู้ต่อเดือน 
 

                       วงเงินกู้ทั้งหมด 
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1.2. ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจ านวน
เงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ  

2. กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระค่าบ้าน  
2.1 เป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน เฉพาะบ้านหลังแรก

เท่านั้น ในท้องที่ท่ีไปประจ าส านักงานใหม่  
2.2 เป็นการเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระในท้องที่ที่ไปประจ า

ส านักงานแห่งใหม่ หรือน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่เดิมมา
เบิกค่าเช่า บ้านในท้องที่ใหม่  

2.3 กรณีที่ตนเองหรือคู่สมรสเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่
เดียวกันจะเบิกจ่ายได้เพียงหลังเดียวเท่านั้น เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจากภัย
พิบัต ิ 

2.4 กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสจะเบิก
ได้ตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ตนมี  

2.5 ต้องเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้กับสถาบันการเงิน  
2.6 ต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับบ้านหลัง

หนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้วหรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไป
แล้ว 

2.7 หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน จะเบิกได้เท่ากับราคาบ้านเท่านั้น 
2.8 หากมีการขยายวงเงินกู้หรือเวลาการผ่อนช าระ หรือเปลี่ยนสถาบันกู้เงินเพ่ือช าระหนี้

เงินกู้ให้กับสถาบันการเงินเดิมจะเบิกได้ในวงเงินและระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้เงินฉบับแรก 

วิธีกำรเบิก/เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรขอเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 

ประเภท หลกัฐำน/เอกสำรที่ใช้เบิกจ่ำย 

1. กำรยื่นเรื่องขอ
เบิกค่ำเช่ำบ้ำน 
    1) เบิกครั้งแรก 
    2) การโอนย้าย
โดยเปลี่ยนสังกัด 
    3) เปลี่ยนส านัก
เบิกเงินเดือน 
    4) การ
เปลี่ยนแปลงค่าเช่า
บ้านที่ได้รับอนุมัติ
ไว้แล้ว 
    5) การเปลี่ยน
บ้านเช่า 
    6) เปลี่ยน
สัญญากู้เงินหรือ

ผู้มีสิทธิยื่นแบบการขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ต่อผู้อ านาจรับรองการใช้สิทธิทุก
ครั้งพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  
1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
2. ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง ค าสั่งการโอน ย้าย  
3. แบบรายงานข้อมลูการขอรับค่าเช่าบ้าน ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
    - ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่ท่ีรับราชการ  
    - ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ท างานของคู่สมรสและให้แจ้งว่าหน่วยงานแห่งนั้นได้
ให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัดบ้านพักให้กับคู่สมรสในท้องที่ที่รับราชการของ
ข้าราชการหรือไม่ 
    - ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ รวมทั้ง
บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะทุกแห่งในท้องที่ท่ีรับราชการ  
    - ข้อมูลสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ หาก
ในภายหลังบุคคลดังกล่าวเสียชีวิต หรือสาบสูญ ให้แจ้งรายละเอียดวันเดือนปีที่
เสียชีวิต หรือสาบสูญ 
4. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านและการรับรองของคณะกรรมการ
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ประเภท หลกัฐำน/เอกสำรที่ใช้เบิกจ่ำย 

สัญญาเช่าบ้านเดิม
ครบก าหนด 

ตรวจสอบสภาพบ้าน  
5. เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิแล้ว ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับค่าเช่าบ้าน
ประจ าเดือนตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) พร้อมแนบหลักฐานการ
ช าระเงิน (ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ผ่อนช าระเงินกู)้ ต่อผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
6. พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้ 

กรณีเช่าบ้าน     1) หนังสือสัญญาเช่า พร้อมติดอากรแสตมป์  
    2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า  
    3) แผนผังบ้านเช่า โดยแสดงส่วนพื้นที่ท่ีเช่า  
    4) แผนที่ทางไปบ้านเช่า  
    5) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านของเจ้าของบ้านเช่า  
    6) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ให้เช่า 

กรณีเช่าซื้อ     1) ส าเนาสัญญาซื้อบ้าน  
    2) ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่เช่าซื้อ 

ก ร ณี ผ่ อ น ช า ร ะ
เงินกู้เพ่ือช าระราคา
บ้าน 
    - กู้ เ งิน เ พ่ือซื้ อ
บ้าน 

    1) ส าเนาสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดิน**ที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
    2) ส าเนาสัญญากู้เงิน  
    3) ส าเนาสัญญาจ านอง  
    4) ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนช าระเงินกู้  
    5) ส าเนาโฉนดที่ดิน  
    6) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายบ้าน 

    - กู้เงินเพ่ือปลูก
สร้างบ้าน 

    1) ส าเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  
    2) ส าเนาหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน   
    3) หลักฐานการขอหมายเลขประจ าบ้าน  
    4) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้รับจ้าง  
    5) ส าเนาโฉนดที่ดิน  
    6) ส าเนาสัญญากู้เงิน  
    7) ส าเนาสัญญาหรือหนังสือค้ าประกัน 

หมำยเหตุ กรณีวงเงินในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างปลูกบ้านต่ ากว่าสัญญากู้เงินผู้ใช้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่
สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้างดังกล่าว จะต้องมีการ
ผ่อนช าระรายเดือนเป็นจ านวนเท่าใด 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการ
เบิกจ่าย 

ต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกค่าเช่า
บ้าน หากไม่ถูกต้องให้ส่งคืนผู้ขอใช้สิทธิเพื่อแก้ไข เมื่อถูกต้องแล้วให้เสนอผู้มีอ านาจลง
นามรับรองสิทธิการได้รับเงินค่าเช่าบ้าน 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพ
บ้าน 

ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิก แต่งตั้งข้าราชการไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเช่าบ้านและกรณีเช่ าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพ่ือ
ช าระราคาบ้าน พร้อมจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านเสนอต่อผู้มี
อ านาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน เพ่ือพิจารณาเบิกจ่ายต่อไป 
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ประเภท หลกัฐำน/เอกสำรที่ใช้เบิกจ่ำย 

2. กำรขอเบิกค่ำ
เช่ำบ้ำน
ประจ ำเดือน 

    1) แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)  
    2) ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ หลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อ หรือ 
การผ่อนช าระเงินกู้ 

กรณีเปลี่ยนสัญญา
เช่าบ้านใหม่ 
ก. เช่าบ้านใหม่ 
 
  

1. ส าเนาค าสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ค าสั่งโอนหรือย้าย ครั้งสุดท้าย หรือบรรจุ
กลับเข้ารับราชการใหม่และค าสั่งเลื่อน ขั้นเงนิเดือน  
2. ส าเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนช าระเงินเพ่ือช าระ ราคาบ้าน สัญญากู้
สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและ ด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า  
4. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ ยื่นเรื่อง
ขอรับค่าเช่าบ้าน  
5. แบบรายงานการตรวจสอบค าขอรับค่าเช่าบ้าน  
6. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)  
7. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 

ข. การเพ่ิมค่าเช่า
บ้าน (บ้านเดิม) 

1. ค าชี้แจงเหตุผลของผู้ให้เช่า  
2. ส าเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนช าระเงินเพ่ือช าระราคาบ้าน สัญญากู้ 
สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า  
4. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นเรื่อง
ขอรับค่าเช่าบ้าน  
5. แบบรายงานการตรวจสอบค าขอรับค่าเช่าบ้าน  
6. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 

ค.  การต่อสัญญา
เช่า(ไม่เปลี่ยนแปลง
อัตราค่าเช่า) 

1. ส าเนาสัญญาเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนช าระเงินเพ่ือช าระราคาบ้าน สัญญากู้ 
สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและ ด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า  
3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ข้าราชการที่ยื่นเรื่อง
ขอรับค่าเช่าบ้าน  
4. แบบรายงานการตรวจสอบค าขอรับค่าเช่าบ้าน 

กรณี ก า ร เปลี่ ย น
สถาบันการเงิน 

1. หนังสือรับรองจากสถาบันการเงินเดิมจ านวนหนี้/ปี ที่ค้างช าระ  
2. สัญญากู้จากสถาบันการเงินใหม่ค าขอกู ้ 
3. ส าเนาสัญญาเช่าบ้านเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนช าระเงินเพ่ือช าระราคาบ้าน สัญญากู้ 
สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน (ด้านหน้าและ ด้านหลัง) และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  
4. แบบรายงานการตรวจสอบค าขอรับค่าเช่าบ้าน  
5. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)  
6. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
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บทที่ 3 
แนวทำงกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร 

การก าหนดแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นขั้นแรก
ของการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)  
โดยก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ และด าเนินการตรวจสอบ
ตามประเด็นและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือให้การใช้สิทธิและการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการใน
สังกัดกรมธุรกิจพลังงานเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด รวมทั้งมีระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านที่
เพียงพอเหมาะสม มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ และระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนด จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ดังนี้ 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 

1) เพ่ือให้ทราบว่าการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและผู้เบิกมีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้าน  

2) เพ่ือให้ทราบว่าระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านมีความเพียงพอเหมาะสม 
2. ประเด็นการตรวจสอบ 

1) ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและผู้เบิกมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
2) ตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

ขอบเขตกำรตรวจสอบ   
สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ กรมธุรกิจพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน โดยก าหนดช่วงระยะเวลาที่จะตรวจสอบ และขอบเขตของเอกสารหลักฐานที่จะตรวจสอบ 
วิธีกำรตรวจสอบ 

ประเด็นที่ 1 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องตามระเบียบและผู้เบิกมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
1. ตรวจสอบว่ำผู้เบิกค่ำเช่ำบ้ำนมีสิทธิตำมกฎหมำย โดยการสอบทานเอกสารหลักฐานดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบว่าผู้เบิกค่าเช่าบ้านเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายโดยตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอรับค่าเช่าบ้าน (กพ.7 ค าสั่งบรรจุ และค าสั่งโอนย้าย รวมทั้งค าสั่งเลื่อนขั้นเงิน) ว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือไม่ โดยผู้ที่จะมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านจากทางราชการได้ ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่และไม่เข้า
ข่าย ข้อห้ำม ดังนี้ 

     1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว  
     2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ไปประจ าส านักงานใหม่

โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน เว้นแต่ เคหสถานนั้นถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ จนไม่
สามารถพักอาศัยอยู่ได ้ 

     3) ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง  
     4) ส านักงานที่ปฏิบัติราชการประจ าอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ท าการไปตั้งในท้องที่ใหม่และ

ท้องที่ใหม่อยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ท่ีตั้งส านักงานเดิมตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
นอกจากนี้ หากจะเบิกค่าเช่าบ้านในลักษณะการเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านยังต้อง

เป็นผู้มีสิทธิที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขในมาตรา 17 ดังนี้ 
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     1) ตนเองหรือคู่สมรสได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่
นั้นจะเบิกได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่ บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนมา
สามารถอาศัยอยู่ได ้

     2) หากเช่าซื้อหรือผ่อนช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์
ร่วมกับบุคลอื่น จะเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับบ้านดังกล่าว 

     3) จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบัน
การเงิน และสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

     4) ต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้บ้านหลังหนึ่งหลัง
ใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่ ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ารับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมา
รับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 

     5) หากู้เงินสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ โดยให้ค านวณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. สอบทำนรำยงำนข้อมูลกำรขอรับค่ำเช่ำบ้ำนและแบบ 6005   
2.1 ข้อมูลประวัติการรับราชการตั้งแต่การเริ่มรับราชการและการโอนย้าย โดยกรณีเป็นการ

ย้ายให้ชี้แจงว่าเกิดจากค าร้องขอของตนเองหรือไม ่
2.2 ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการ คู่สมรส บิดา มารดา ทั้งของข้าราชการและคู่สมรส

รวมทั้งบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ทุกแห่งในท้องที่ท่ีรับราชการ 
2.3 ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ท างานของคู่สมรส และหน่วยงานแห่งนั้นได้ให้สิทธิเบิกค่า

เช่าบ้าน หรือจัดบ้านพักให้คู่สมรสในท้องที่ที่รับราชการของข้าราชการหรือไม ่
2.4 ข้อมูลสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา ของข้าราชการและคู่สมรส หากในภายหลัง

บุคคลดังกล่าวเสียชีวิตหรือสาบสูญให้แจ้งรายละเอียด วันเดือนปี ที่เสียชีวิตหรือสาบสูญด้วย 
 3. ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรขอใช้สิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 

3.1 กรณียื่นขอเบิกครั้งแรกหรือมีการโอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกัด หรือเปลี่ยนส านักเบิก
เงินเดือน หรือเปลี่ยนแปลงค่าเช่าบ้านที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว หรือมีการเปลี่ยนบ้านเช่า เปลี่ยนสัญญากู้เงิน หรือ
สัญญาเช่าบ้าน ต้องด าเนินการตรวจสอบดังนี้ 

3.1.1 ตรวจสอบแบบการขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ที่ยื่นพร้อมกับหลักฐาน
ประกอบ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน ว่ามีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และได้รับอนุมัติรับรองสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้านจากผู้มีอ านาจ 

  3.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการผู้ใช้สิทธิ แต่ละกรณี ดังนี้ 

กรณีเช่ำบ้ำน  
1) หลักฐานประกอบ ได้แก่ หนังสือสัญญาเช่าบ้านพร้อมติดอากรแสตมป์ ค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า แผนผังบ้านเช่าโดยแสดงส่วนพ้ืนที่ที่เช่า แผนที่แสดง
ระยะทางจากบ้านเช่าถึงสถานที่ท างาน หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านของเจ้าของบ้านเช่า ถ้าเป็นการเช่าช่วง
ให้แสดงสัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่าช่วงกับเข้าของบ้านเช่า ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี ส าเนาบัตรประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า 

2) การตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาเช่าบ้าน โดยตรวจสอบ วันเดือนปี ที่ท า
สัญญาต้องไม่เป็นวันที่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ ชื่อคู่สัญญาเป็นบุคคลที่มีตัวตน สถานที่เช่า 
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ระยะเวลาการเช่า วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดแห่งสัญญา อัตราค่าเช่าต่อเดือนโดยต้องไม่เกินจ านวนที่ก าหนดตาม
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ   

กรณีเช่ำซื้อ  
1) หลักฐานประกอบ ได้แก่ สัญญาเช่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ส าเนาทะเบียนบ้านของ

บ้านที่เช่าซื้อ  
2) การตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาเช่าซื้อบ้าน ให้ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบัน

การเงินได้ โดยต้องระบุชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่าซื้อตรงตามส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตรวจสอบระยะเวลาการ
ช าระค่าเช่าซื้อ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดแห่งสัญญา จ านวนวงเงินที่เช่าซื้อและจ านวนเงินที่ต้องผ่อนช าระเดือน 
โดยต้องไม่เกินจ านวนตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

กรณีผ่อนช ำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้ำน  
1) หลักฐานประกอบ ได้แก่ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บ้านที่ซื้อ (สัญญาขายบ้าน หรือ

สัญญาขายที่ดินซึ่งระบุว่าขายพร้อมบ้านต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่) ส าเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ 
น.ส.3ก ส าเนาสัญญากู้เงินและจ านองกับสถาบันการเงิน ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนช าระเงินกู้ และ
ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายบ้าน 

2) การตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาเงินกู้และสัญญาซื้อขายบ้าน โดยต้องมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

 สัญญาเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน ให้ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบันการเงิน โดย
ต้องระบุชื่อคู่สัญญา สถานที่กู้เงิน วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้ วันสิ้นสุดสัญญา วงเงินกู้
และจ านวนเงินที่ต้องผ่อนช าระรายเดือน 

 การยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน โดยต้องแนบสัญญาซื้อ
ขายบ้าน หรือสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานประกอบด้วย และหากวงเงินในสัญญา
ซื้อขายดังกล่าวต่ ากล่าววงเงินในสัญญาเงินกู้ ให้ยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่าหากกู้เงินตามวงเงินใน
สัญญาดังกล่าว จะต้องผ่อนช าระรายเดือนเป็นจ านวนเท่าใด 

 อัตราการผ่อนช าระต่อเดือน โดยต้องไม่เกินจ านวนที่ก าหนดตามบัญชีอัตรา ค่า
เช่าบ้านข้าราชการ (หากอัตราการผ่อนช าระต่อเดือนสูงกว่าบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านให้เบิกได้ตามบัญชีอัตราค่า
เช่าบ้าน แต่หากอัตราการผ่อนช าระต่อเดือนต่ ากว่าบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านให้เบิกได้เท่าอัตราการผ่อนช าระต่อ
เดือน) 

 ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนช าระเงินกู้ โดยต้องมีชื่อผู้มีสิทธิย้ายเข้าอยู่
ตามทะเบียนบ้าน และต้องไม่ก่อนวันกู้เงินจากธนาคาร 

3) รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ส าหรับกรณีผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือซื้อบ้าน 
 กรณีกู้เงินเพ่ือซื้อบ้านพร้อมที่ดินในคราวเดียวกัน และมีการท าสัญญาซื้อขาย

และจดทะเบียนทั้งบ้านและที่ดิน ให้ตรวจสอบว่าหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บ้านที่ซื้อ เช่น สัญญาขายบ้านพร้อม
ที่ดิน หรือสัญญาขายท่ีดินซึ่งต้องระบุว่าขายพร้อมบ้าน ข้าราชการผู้สิทธิต้องด าเนินการท านิติกรรมซื้อขายบ้าน
และที่ดิน โดยจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งตรวจสอบ วันเดือนปี ในสัญญาซื้อขาย สัญญาเงินกู้ 
สัญญาจ านอง และการสลักหลังโฉนดที่ดิน ต้องกระท าในวันเดียวกัน 

 กรณีกู้เงินเพ่ือซื้อบ้านพร้อมที่ดินในคราวเดียวกัน แต่มีการท าสัญญาซื้อขายและ
จดทะเบียนเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ให้ตรวจสอบว่าหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บ้านที่ซื้อ เช่น สัญญาขาย
ที่ดินและสัญญาซื้อขายบ้าน ข้าราชการจะต้องด าเนินการท านิติกรรมซื้อขายบ้านและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงจะมีสิทธิน าหลักฐานการผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านพร้อมที่ดินมาเบิก
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จากทางราชการได้ นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาซื้อขายบ้านและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งตรวจสอบ 
วันเดือนปี ในสัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาซื้อขายบ้าน สัญญากู้เงิน สัญญาจ านอง และการสลักหลังโฉนดที่ดิน 
ต้องกระท าในวันเดียวกัน 

 กรณีกู้เงินเพ่ือซื้อที่ดินและจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่ซื้อในคราวเดียวกันให้
ตรวจสอบว่าหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บ้านที่ปลูกสร้าง เช่น สัญญาขายที่ดิน สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน โดย
สัญญาขายที่ดินต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งวันเดือนปีในสัญญาขายที่ดิน สัญญาจ้างปลูก
สร้างบ้าน ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร สัญญากู้เงิน สัญญาจ านอง และการสลักหลังโฉนดที่ดินต้องกระท าใน
วันเดียวกัน 

กรณีผ่อนช ำระเงินกู้เพื่อปลูกสร้ำงบ้ำน โดยมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่ก่อนแล้ว หรือปลูกสร้าง
บ้านบนที่ดินของบุคคลอื่น โดยตนมีสิทธิตามกฎหมาย 

1) ให้ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้  
    ส าเนาหลักฐานการขอหมายเลขประจ าบ้านและใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน    

 ส าเนาหนังสือใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
 ส าเนาสัญญากู้เงินและจ านองกับสถาบันการเงิน 
 ส าเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีของผู้รับจ้าง 
 ส าเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก 
 สัญญาขายที่ดินที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน

ของตนเอง) 
 เอกสารที่แสดงถึงสิทธิในการก่อสร้างบ้าบนที่ดินของบุคคลอ่ืน (กรณีที่ปลูกสร้าง

บ้านบนที่ดินของบุคคลอื่น) 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนช าระเงินกู้ โดยต้องมีชื่อของผู้ใช้สิทธิ 
2) การตรวจสอบสาระส าคัญในสัญญาเงินกู้และสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน ดังนี้ 
 ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต้องเป็นผู้ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านและขอหมายเลข

ประจ าบ้าน 
 วันเดือนปี ที่ท าสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน ต้องเป็นวันที่ก่อนการเข้าอยู่

อาศัยบ้าน หากเป็นวันที่ภายหลังจากการเข้าอยู่อาศัยในบ้านจะไม่ถือว่าเป็นการกู้เงินมาเพ่ือปลูกสร้างบ้าน เว้น
แต่ จะมรหลักฐานอ่ืนที่น่าเชื่อถือมาพิสูจน์ว่าวันที่ย้ายเข้าตามส าเนาทะเบียนบ้านบ้านหลังดังกล่าวยังก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จ 

 เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามวงเงินกู้แต่ไม่เกินราคาบ้านตามสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 
โดยอัตราการผ่อนช าระต่อเดือนต้องไม่เกินจ านวนที่ก าหนดตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ (หากอัตรา 
การผ่อนช าระต่อเดือนสูงกว่าบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านให้เบิกได้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านให้เบิกได้ตามบัญชีอัตรา
ค่าเช่าบ้าน แต่หากอัตราการผ่อนช าระต่อเดือนต่ ากว่าบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านให้เบิกได้เท่าอัตราการผ่อนช าระ
ต่อเดือน) 

 กรณีวงเงินในสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านต่ ากว่าวงเงินในสัญญาเงินกู้ผู้มีสิทธิต้อง
ยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่าหากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาจ้างดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนช าระ
รายเดือนเป็นจ านวนเท่าใด 

3.1.3 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของสภาพบ้าน ว่ามีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดพร้อมให้ค ารับรองเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบในแต่ละกรณีดังนี้ 
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กรณีเช่ำบ้ำน 
 บุคคลที่ท านิติกรรมมีตัวตน 
 ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของบ้านที่เช่าว่าเป็นของใคร กรณีผู้ให้เช่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน

เช่า ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่าช่วงกับเจ้าของบ้าน 
 ขนาดของบ้านเหมาะกับจ านวนคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่จริงเพียงใด 
 สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า 

  ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน ตั้งแต่เมื่อใด 
กรณีเช่ำซื้อบ้ำน  

 สัญญาเช่าซื้อบ้านว่าเป็นการท ากันระหว่างผู้ขอรับเงินค่าเช่าบ้านกับผู้ให้เช่าซื้อ 
และระบุวันเริ่มต้น วันสิ้นสุดแห่งสัญญา จ านวนเงินที่ผ่อนช าระรายเดือนไว้หรือไม่  

 ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้านที่เช่าซื้อ ตั้งแต่เม่ือใด 
กำรกู้เงินเพื่อซ้ือบ้ำน  

 ตรวจสอบสัญญากู้เงินธนาคาร และระบุวันที่เริ่มต้นวันสิ้นสุดแห่งสัญญารวมทั้ง 
จ านวนเงินที่ผ่อนช าระรายเดือน 

 ชื่อผู้กู้ตามสัญญาเงินกู้กับชื่อผู้แสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
และไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นก่อนการกู้ยืมเงิน 

 วงเงินตามสัญญาเงินกู้เท่ากับราคาบ้านที่ระบุตามสัญญาที่แสดงกรรมสิทธิ์ใน
บ้าน หากวงเงินตามสัญญากู้สูงกว่าการเบิกจ่าย จะเบิกได้ตามราคาบ้านที่ซื้อขาย แต่ถ้าวงเงินกู้ต่ ากว่าราคา
บ้าน ก็ให้เบิกได้ไม่เกินตามวงเงินกู้ 

 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านจะต้องจัดท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น สัญญาขายที่ดินต้องท าโดยกรมที่ดินหรือส านักงานที่ดิน สัญญาขายบ้านต้องท าที่
ส านักงานเขตหรือเทศบาล 

 ตรวจสอบการเขา้พักอาศัยอยู่จริงในบ้านที่ผ่อนช าระเงินกู้ ตั้งแต่เม่ือใด 
  กำรกู้เงินเพื่อปลูกสร้ำงบ้ำน  

 ตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน และหลักฐานการให้หมายเลข
ประจ าบ้านโดยต้องเป็นของผู้ขอรับค่าเช่าบ้าน  

 สัญญากู้เงิน ก าหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดแห่งสัญญาตลอดจนจ านวนเงินที่
ผ่อนช าระรายเดือน 

 การกู้เงินเพ่ือปลูกสร้างบ้านได้กระท าก่อนบ้านสร้างเสร็จหรือไม่ โดยตรวจสอบ
ได้จากวันที่ย้ายเข้าตามส าเนาทะเบียนบ้าน หรือจากหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ 

 ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้านที่ปลูกสร้างจริง ตั้งแต่เม่ือใด 
3.1.4 ตรวจสอบการควบคุมการเบิกค่าเช่าบ้านแต่ละราย ไม่ให้เบิกเกินสิทธิตาม

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ก าหนดท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 
3.2 การยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน 

3.2.1 ตรวจสอบแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ที่ยื่นพร้อมกับหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนช าระค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่า
ผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน ว่ามีข้อมูลรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านจากผู้มีอ านาจ 

3.2.2 มีการเสนอผู้มีอ านาจลงนามในแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)  
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รูปภำพที่ 1 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 
1. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องตามระเบียบ 

ตรวจสอบว่าผู้เบิกค่าเช่าบ้านมีสิทธิ
ตามกฎหมาย 

สอบทานรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่า
บ้าน และแบบ 6005 

ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นที่ 2 ตรวจสอบกำรประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
สอบทานกระบวนเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ โดย

สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. สอบทานว่ามีการจัดท าทะเบียน/เอกสารคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

รายเดือนของผู้มีสิทธิเป็นรายบุคคลให้ถูกต้อง และไม่เกินสิทธิที่ข้าราชการผู้นั้นพึงได้รับเงินค่าเช่าบ้านจากทาง
ราชการ โดยสาระส าคัญท่ีต้องควบคุม มีดังนี้  

- ชื่อ สกุล ผู้มีสิทธิ 
- เลขที่แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 

สอบทานค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง ค าสั่ง
โอนย้าย ค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ไม่เข้าข่ายข้อห้ามตาม ม.7 แห่ง 
พรก.ค่าเช่าบ้าน (ฉ.2) 2550 

1. ราชการจัดที่พักให้อยู่แล้ว 
2. มีเคหสถานเป็นกรรมสิทธิ์ของตนหรือคู่
สมรสในท้องที่ สนง.ใหม่โดยไม่มีหนี้ค้าง 
3. ไปประจ า สนง.ใหม่ตามค าร้องขอของตน 
4. สนง.ย้ายที่ท าการใหม่ใกล้กับที่ท าการเดิม 

1. ตนหรือคู่สมรสผ่อนช าระค่าบ้านในท้องที่
นั้น ได้เฉพาะบ้านหลักแรกเท่านั้น 
2. เช่าซ้ือหรือกู้เงินร่วมกับคนอื่น เบิกได้ตาม
สัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ 
3. ต้องผ่อนช าระกับสถาบันการเงิน 
4. ต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่า
บ้านในท้องที่นั้น เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งในท้องที่ที่
เคยใช้สิทธิอีกและน าหลักฐานการช าระที่เคย
ใช้สิทธิ หรือบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนไปแล้ว 
5. หากเงินกู้สูงกว่าราคาบ้านให้เบิกได้ตาม
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน 

ต้องเข้าเง่ือนไข ม.17 แห่ง 
พรก.ค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547  
 

รายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน 
ต้องมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. ข้อมูลประวัติการรับราชการ 
2. ข้อมูลการมีเคหสถานของตนเอง คู่สมรส 
บิดามารดาทั้งสองฝ่ายและบุตรที่ไม่บรรลุนิติฯ 
3. ข้อมูลด้านอาชพีและสถานที่ท างานคู่สมรส 
4. ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดามารดาคู่
สมรส ตนเอง 
5. ข้อมูลสถานการมีชีวิตอยู่ของบิดามารดา
ของตนเองและคู่สมรส 

1. กรณียื่นเบิกครั้งแรกหรือมีการโอนย้ายโดย
เปลี่ยนสังกัดเปลี่ยนแปลงค่าเช่าเปลี่ยนบ้านเช่า 
 

1.1 ตรวจสอบแบบ 6005 พร้อมหลักฐาน ว่า
มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและผ่าน
การรับรองสิทธิการเบิกจากผู้มีอ านาจ 

1.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
หลักฐานประกอบการขอเบิก 

-เช่าบ้าน 
-ผ่อนช าระเงินกู้ 

-เช่าซ้ือ 

หลักฐานประกอบ 

รายละเอียดในสัญญา 

2. กำรยื่นขอเบิกค่ำเช่ำบ้ำนรำยเดือน 
 
2.1 ตรวจสอบแบบ 6006 พร้อมหลักฐาน
ประกอบการเบิก และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
2.2 สอบทานว่ามีการประทับตราว่า “จ่ายเงิน
แล้ว” ในใบเสร็จรับเงินและแบบ 6006 

1.3 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการ
ขอรับค่าเช่าบ้านของ คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

กรณีเช่าบ้าน กรณีเช่าซ้ือ 

กรณีกู้เงินเพื่อซ้ือ/ปลูกบ้าน 
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- อัตราเงินเดือน และระดับต าแหน่ง 
- วงเงินกู้หรือเช่าซื้อ 
- ระยะเวลาการเช่า/ระยะเวลาการผ่อนช าระเงินกู้ (วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด) 
- อัตราค่าเช่าบ้านที่เบิกได้ตามสิทธิ 

2. สอบทานว่ามีการควบคุมหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เพ่ือป้องกันมิให้หลักฐานขอเบิกสูญหาย 
และไม่เบิกจ่ายซ้ าซ้อน 

3. สอบทานว่าได้มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 
6006 พร้อมใบเสร็จจับเงินค่าเช่าบ้าน/ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนช าระเงินกู้) 

4. สอบทานว่าก่อนการวางเบิกเงินค่าเช่าบ้าน มีการอนุมัติหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากผู้มี
อ านาจอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ครบถ้วน 

5. สอบทานว่ามีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านที่สะดวกต่อ
การค้นหาและการตรวจสอบ 

รูปภำพที่ 2 
ขั้นตอนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สอบทานว่ามีการจัดท าทะเบียน/
เอกสารคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 

2. สอบทานวา่มีการควบคุมหลกัฐานขอเบิก
เงินค่าเช่าบ้าน เพื่อป้องกันมิให้สูญหายหรือ

เบิกจ่ายซ้ าซ้อน 
 

3. สอบทานวา่มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

 

4. สอบทานวา่ก่อนการวางเบิกเงินค่าเชา่
บ้าน มีการอนุมัติหลักฐานขอเบิกเงินจาก 

ผู้มีอ านาจ 
 

5. สอบทานวา่ก่อนการจ่ายเงนิ มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการ

รับและจ่ายเงิน 
 

6. สอบทานระบบการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายทีส่ะดวกต่อ

การค้นหาและตรวจสอบ 
 

เก็บข้อมูลลงกระดำษท ำกำร 
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กำรจัดท ำกระดำษท ำกำร 
 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว 
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกประเด็น โดยการบันทึกข้อมูลลงในกระดาษท าการของผู้ตรวจสอบภายใน  
แยกตามประเด็นที่ก าหนดไว้ โดยมีแบบฟอร์มในการสรุปข้อมูล ดังนี้ 
 1. กรณีเช่าบ้าน ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดว่า ผู้เบิกมี
สิทธิตามกฎหมายและวงเงินในการเบิกค่าเช่าบ้านต่อเดือนไม่เกินสิทธิที่ก าหนดไว้ ตัวอย่างการเก็บข้อมูล
กระดาษท าการตาม รูปภำพที่ 3 
 2. กรณีเช่าซื้อ ด าเนินการตรวจสอบเหมือนกับกรณีเช่าบ้าน โดยเก็บข้อมูลและตรวจสอบดูวงเงินที่
เบิกในแต่ละเดือนว่าถูกต้องไม่เกินสิทธิที่ก าหนด ตัวอย่างการเก็บข้อมูลกระดาษท าการตาม รูปภำพที่ 4 
 3. การเก็บข้อมูลกระดาษท าการตามประเด็นที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตรวจสอบ จากในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลกระดาษท าการ
ตามประเด็นที่ก าหนดตาม รูปภำพที่ 5 
 

รูปภำพที่ 3 
กำรเก็บข้อมูลกระดำษท ำกำรกรณีเช่ำบ้ำน 
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รูปภำพที่ 4 
กำรเก็บข้อมูลกระดำษท ำกำรกรณีเช่ำซื้อ 

 

รูปภำพที่ 5 
กำรเก็บข้อมูลกระดำษท ำกำรตำมประเด็นที่ก ำหนด 

 



   
 

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน กลุ่มตรวจสอบภายใน หน้า 20 
 

กำรสรุปข้อตรวจพบเพื่อแจ้งหน่วยรับตรวจ 
 การสรุปข้อตรวจพบเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการสรุปผลการตรวจสอบลงในกระดาษท าการของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลการตรวจสอบตามประเด็นที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน เพ่ือ
แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบโดยการนัดวันประชุมปิดตรวจ ซึ่งจะต้องแจ้งผลการตรวจสอบทั้งหมด กล่าวคือ
จะต้องแจ้งผลการตรวจสอบที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และผลการตรวจสอบที่
จะต้องปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งให้โอกาสหน่วยรับตรวจชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยรับตรวจกับผู้ตรวจสอบ ก่อนขั้นตอนการ
จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนออธิบดี ทั้งนี้หากผลการตรวจสอบไม่มีข้อตรวจพบหรือมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบก าหนด ผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาว่าจะต้องแจ้งหน่วยรับต รวจหรือไม่ก็ได้  
ตามแบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

รูปภำพที่ 6 
แบบฟอร์มแจ้งผลกำรตรวจสอบ 

 
 
 หลังจากมีการแจ้งผลการตรวจสอบในวันประชุมปิดตรวจแล้ว หน่วยรับตรวจก็จะบันทึกค าชี้แจง/
ข้อคิดเห็น และแนวทางการด าเนินการแก้ไข หรือสาเหตุในการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบี ยบก าหนด 
ลงในแบบฟอร์มข้างต้น และจัดส่งให้คืนให้กลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอ
อธิบดีต่อไป 
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บทที่ 4 
กำรรำยงำนและติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ส าหรับการตรวจสอบในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบจะระบขุ้อเท็จจริงและข้อตรวจพบ โดยจัดท าในสองลักษณะ
ด้วยกันคือ บทสรุปผู้บริหาร และรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ 
1. บทสรุปผู้บริหาร จะประกอบด้วย 
 1.1 บันทึกเสนอธิบดี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบแยกตามประเด็นการตรวจสอบ พร้อมทั้งระบุ
ข้อเสนอแนะกรณีมีข้อควรปรับปรุงแก้ไข 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ เช่น ชื่อกิจกรรมที่ตรวจสอบ ความเป็นมา เหตุผลที่ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบ รวมทั้งหลักเกณฑ์และสาระส าคัญท่ีจ าเป็นต้องตรวจสอบ 
 
ตัวอย่ำงบทสรุปผู้บริหำร 

 

ส่วนรำชกำร ........................................................   โทร. ........................................................................ 
ที่  พน 0410/     วันที่   ......................................................................... 
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบ..................................................................................................................... 

เรียน อธิบดี 

  ตามท่ี.................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและผู้เบิกมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สาเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ :  ............................................................................................................................................... 
2. ตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ผลกระทบ : ..................................................................................................................................................... 
สาเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ : ................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา.............................................. 
 

(............................................) 
                            ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

บันทึกข้อควำม 
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2. รายละเอียดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
2.1 ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตและ

วิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
2.2 สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้สรุป

ประเด็นข้อตรวจพบไว้ โดยกล่าวถึงหลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรจะเป็น ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบหรือสิ่ งที่เป็นอยู่
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา ประเด็นความเสี่ยง การควบคุมที่ส าคัญ ประเด็นของการก ากับดูแลที่มี
นัยส าคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่สามารถช่วยให้มีการปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง
การควบคุม และกระบวนการก ากับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารจัดการในองค์กรมีประสิทธิผล 

ตัวอย่ำงรำยละเอียดผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
ประจ าปีงบประมาณ 25xx 

หน่วยรับตรวจ ส านักบริหารกลาง (สบก.) 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  

1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกค่าเช่าบ้านถูกต้องตามระเบียบและผู้เบิกมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านมีเพียงพอและเหมาะสม 

ขอบเขตการตรวจสอบ   
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ  …………………………………………………………………………………………......................... 
วิธีการตรวจสอบ ………………………………………………………………………………………………………………………........ 
ประเด็นการตรวจสอบ : 1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องระเบียบและผู้เบิกมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู่ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
ผลกระทบ : ........................................................................................................................................................... 
สาเหตุ : ................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ : ............................................................................. ....................................................................
ประเด็นการตรวจสอบ : 2. ตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
หลักเกณฑ์/สิ่งท่ีควรจะเป็น :  
ข้อเท็จจริง/สิ่งท่ีเป็นอยู่ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
ผลกระทบ : ........................................................................................................................................................... 
สาเหตุ : ................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ : ....................................................................................................................................................... 
การติดตามผลการตรวจสอบ : ............................................................................................................................ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : .............................................................................................................................................. 
ผู้รับผิดชอบสนับสนุน : ........................................................................................................................................ 
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กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 
การติดตามผล เป็นการก าหนดให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับ

ตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงานได้ก าหนดระยะเวลา
ในการติดตามผลส่วนใหญ่จะติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน 30 วันหลังจากส าเนารายงาน
ผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ ทั้งนี้การก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลสามารถลดระยะเวลาลง
ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 

สรุปขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าป ี จัดท าแผนปฏบิัติงานตรวจสอบ ก าหนดประเด็น 

เสนอ ผอ.ตสน.อนุมตั ิ

สรุปข้อตรวจพบในกระดาษท าการ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  

ขอเอกสารหน่วยรับตรวจ 
แจ้งขอบเขต วัตถุประสงค ์
 

ประชุมปิดตรวจช้ีแจงข้อตรวจพบ 

เสนอ อธิบดีเห็นชอบ 

ส าเนารายงานผลการตรวจให้หน่วยรับตรวจ
พร้อมท้ังติดตามผลการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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บทที่ 6 

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไข 

ปัญหำอุปสรรค 
 1. การตรวจสอบภายใน ทุกกิจกรรม ไม่เพียงแต่กิจกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน จะต้อง
ค้นคว้าและศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหลายฉบับท าให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ หากผู้ตรวจสอบภายด่วนสรุปผลการตรวจสอบที่ตรวจพบโดยไม่ศึกษากฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้ง จะส่งผลให้การตรวจสอบภายในไม่ได้รับความเชื่อถือหากเกิดกรณี
ผิดพลาดขึ้น  
 2. การตรวจสอบในบางกิจกรรม อาจบริหารระยะเวลาในการตรวจสอบได้ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกิดความสับสนในการก าหนดรูปแบบกระดาษท าการ การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ 
หรือการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ เป็นต้น 

แนวทำงกำรแก้ไข 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ความไม่ครอบคลุมในกฎหมายที่ใช้ประกอบการ
ตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
 2. การจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และบริหารเวลาในการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน 
รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด เก็บรวบรวมประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของกิจกรรมที่
ตรวจสอบ หากเกิดความไม่ชัดเจนขึ้นควรปรึกษาผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทันที 
 3. ศึกษาแนวทางการตรวจสอบจากส่วนราชการอ่ืน เพ่ือน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ของกรม  และหากกิจกรรมใดไม่มีแนวทางการตรวจสอบจากส่วนราชการอ่ืนหรือจากกรมบัญชีกลาง ก็ให้ยึดวิธี
ปฏิบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก าหนด โดยการบูรณาการมาปรับใช้กับงานของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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อ้ำงอิง 

กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  

 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. 2549 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

หนังสือ 
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แนวปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในภาคราชการ การตรวจสอบด าเนินงาน : ตุลาคม 2548 
 คณะกรรมการจัดท าหนังสือเพ่ือจ าหน่าย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คู่มือเช่าบ้านข้าราชการ 
: ตุลาคม 2553 

เว็บไซต์ 
 http://audit.obec.go.th/rent_auditing.pdf 
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พระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาเชาบานขาราชการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

(๑)  (๒)  และ  (๖)  แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภท 
ตามงบประมาณรายจาย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗  แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๗  ขาราชการผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน  แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงิน 
ที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้  เวนแตผูนั้น 

(๑) ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว 
(๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม

โดยไมมีหนี้คางชําระกับสถาบันการเงิน 
(๓) ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง 
ความในวรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับแกขาราชการผูไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 

ในตางทองที่ที่เปนทองที่ที่เร่ิมรับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหมดวย 
ขาราชการผูใดได รับเงินเดือนไมตรงกับที่ กําหนดในบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ 

ทายพระราชกฤษฎีกานี้  ใหไดรับคาเชาบานขาราชการตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๑  สําหรับขาราชการพลเรือน  
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการฝายรัฐสภา  ขาราชการครู  ขาราชการศาลยุติธรรม  และ
ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  ทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๑  สําหรับขาราชการ 
พลเรือน  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการฝายรัฐสภา  ขาราชการศาลยุติธรรม   
และขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  ทายพระราชกฤษฎีกานี้แทน 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๖   สําหรับขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ทายพระราชกฤษฎีกานี้เปนบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ 

มาตรา ๖ บัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๖  สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ทายพระราชกฤษฎีกานี้  ใหมีผลใชบังคับแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ไดรับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ต้ังแตวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงไดเบิกเงินคาเชาบาน
ตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๑  สําหรับขาราชการพลเรือน  ขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย  ขาราชการฝายรัฐสภา  ขาราชการครู  ขาราชการศาลยุติธรรม  และขาราชการธุรการ
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ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  ทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ไปกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ 

ในกรณีที่มีเงินสวนตางของอัตราคาเชาบานตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๖  
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  กับบัญชีอัตราคาเชาบาน  ขาราชการหมายเลข  ๑  สําหรับขาราชการ
พลเรือน  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการฝายรัฐสภา  ขาราชการครู  ขาราชการศาลยุติธรรม  
และขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  ทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวนตางของอัตราคาเชาบานที่ยังไมไดรับนั้น 

มาตรา ๗ สิทธิของขาราชการผูที่ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ที่เร่ิม
รับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขารับราชการใหม  ใหเร่ิมมีสิทธิการไดรับคาเชาบานขาราชการ 
เมื่อไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ต้ังแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ 

มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



              บัญชีอตัราคาเชาบานขาราชการ 
 บัญชีอตัราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๑ 
 สําหรับขาราชการพลเรอืน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการศาลยตุิธรรม 
   และขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 
 

ตําแหนงระดับ ๑ ตําแหนงระดับ ๒ ตําแหนงระดับ ๓ ตําแหนงระดับ ๔ ตําแหนงระดับ ๕ 
 

ขั้นเงนิเดอืน 
คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงนิเดอืน 

คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงนิเดอืน 

คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงนิเดอืน 

คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงนิเดอืน 

คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 
ขั้นที่ ๑–๔.๕ ๘๐๐ ขั้นที่ ๑–๕.๕ ๑,๐๐๐ ขั้นที่ ๑–๕.๕ ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๑–๕.๕ ๑,๖๐๐ ขั้นที่ ๑–๕.๕ ๑,๙๕๐ 
ขั้นที่ ๕–๑๐.๕ ๑,๐๐๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๑,๖๐๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๒,๔๐๐ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๑,๒๕๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๑,๕๐๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๑,๙๕๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๒,๓๐๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
          

 
 

ตําแหนงระดับ ๖ ตําแหนงระดับ ๗ ตําแหนงระดับ ๘ ตําแหนงระดับ ๙ ตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป 
 

ขั้นเงนิเดอืน 
คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงนิเดอืน 

คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงนิเดอืน 

คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 

 
ขั้นเงนิเดอืน 

คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 

คาเชาบาน 
ไมเกนิ 

เดือนละ/บาท 
ขั้นที่ ๑–๕.๕ ๒,๔๐๐ ขั้นที่ ๑–๑๐.๕ ๓,๐๐๐ ขั้นที่ ๑–๕.๕ ๓,๐๐๐ ขั้นที่ ๑–๕.๕ ๓,๕๐๐ 
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๓,๐๐๐ ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๓,๕๐๐ ขั้นที่ ๖–๑๐.๕ ๓,๕๐๐ ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป ๔,๐๐๐ 
    ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป ๔,๐๐๐   
        

๔,๐๐๐ 

     
 
 
 



    
 บัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๖ 
 สําหรับขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 

ครูผูชวย ตําแหนงระดบั คศ. ๑ ตําแหนงระดบั คศ. ๒ 

เงินเดือน คาเชาบานไมเกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน คาเชาบานไมเกิน 
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน คาเชาบานไมเกิน  
เดือนละ/บาท 

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก 

ลําดับที ่

๑-๒ ๑,๒๕๐ ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก 

ลําดับที ่

๑-๒ ๑,๒๕๐ ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก 

ลําดับที ่

๑-๘ ๒,๔๐๐ 

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก 

ลําดับที ่

๓-๔ ๑,๖๐๐ ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก 

ลําดับที ่

๓-๑๐ ๑,๖๐๐ ขั้นที่  ๑-๑๐.๕ ๓,๐๐๐ 

ขั้นที ่ ๑-๔.๕ ๑,๖๐๐ ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก 

ลําดับที ่

๑๑-๑๖ ๑,๙๕๐ ขั้นที่  ๑๑-๒๐ ๓,๕๐๐ 

ขั้นที ่ ๕-๘.๕ ๑,๙๕๐ ขั้นที่  ๑-๑.๕ ๑,๙๕๐ 
ขั้นที ่ ๙-๑๒.๕ ๒,๔๐๐ ขั้นที่  ๒-๖.๕ ๒,๔๐๐ 
ขั้นที ่ ๑๓ ขึ้นไป ๓,๐๐๐ ขั้นที่  ๗-๒๑ ๓,๐๐๐ 

 
 



 
 
 

ตําแหนงระดบั คศ. ๓ ตําแหนงระดบั คศ. ๔ ตําแหนงระดบั คศ. ๕ 

เงินเดือน คาเชาบานไมเกิน  
เดือนละ/บาท 

เงินเดือน คาเชาบานไมเกิน 
เดือนละ/บาท 

คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท 
 

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก 

ลําดับที ่

๑-๘ ๒,๔๐๐ ขั้นที่  ๑-๕.๕ ๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ 

ลําดับเงินเดือนที่ต่ํากวา
ขั้นต่ําของอันดับนับจาก
เงินเดือนนอยไปหามาก 

ลําดับที ่

๙-๑๖ ๓,๐๐๐ ขั้นที่  ๖-๒๐ ๔,๐๐๐ 

ขั้นที่  ๑-๕.๕ ๓,๐๐๐ 
ขั้นที ่ ๖-๑๐.๕ ๓,๕๐๐ 
ขั้นที ่ ๑๑-๒๔ ๔,๐๐๐ 

 
 
 
 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ยังคงมีขอยกเวนท่ีขาราชการจะไมไดรับคาเชาบาน  หากเปนกรณีท่ีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปรับราชการ  
ในทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือทองท่ีท่ีกลับเขารับราชการใหม  สมควรปรับปรุงสิทธิการไดรับคาเชาบาน
ใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีความจําเปนท่ีตองกําหนดใหมีบัญชีอัตราคาเชาบาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดเปล่ียนแปลงระบบตําแหนงใหม  เพ่ือใหมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ในอัตราที่ถูกตองและเปนธรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

 ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.  
ใหไว  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาเชาบานขาราชการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓ 

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป  
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๑  สําหรับขาราชการพลเรือน 

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการฝายรัฐสภา  ขาราชการศาลยุติธรรม  และขาราชการธุรการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  ทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชบัญชี
อัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๑  สําหรับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการฝายรัฐสภา 
ขาราชการศาลยุติธรรม  และขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ   
ทายพระราชกฤษฎีกานี้แทน 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มบัญชอีัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข  ๗  สําหรับขาราชการพลเรือน 
ทายพระราชกฤษฎีกานี้เปนบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ 
บัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๑ 

สําหรับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการศาลยุติธรรม 
และขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

 
ตําแหนงระดับ ๑ ตําแหนงระดับ ๒ ตําแหนงระดับ ๓ ตําแหนงระดับ ๔ ตําแหนงระดับ ๕ 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ ๑-๔.๕ 
ขั้นที่ ๕-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๘๐๐  
๑,๐๐๐  
๑,๒๕๐  

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๑,๐๐๐
๑,๒๕๐ 
๑,๕๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๑,๒๕๐ 
๑,๖๐๐ 
๑,๙๕๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๑,๖๐๐
๑,๙๕๐ 
๒,๓๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๑,๙๕๐ 
๒,๔๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 

ตําแหนงระดับ ๖ ตําแหนงระดับ ๗ ตําแหนงระดับ ๘ ตําแหนงระดับ ๙ ตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

ขั้นเงินเดือน คาเชาบานไมเกิน
เดือนละ/บาท 

คาเชาบานไมเกิน 
เดือนละ/บาท 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป 

๒,๔๐๐
๓,๐๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 
 

๓,๐๐๐
๓,๕๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖-๑๐.๕ 
ขั้นที่ ๑๑ ขึ้นไป 

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

ขั้นที่ ๑-๕.๕ 
ขั้นที่ ๖ ขึ้นไป 
 

๓,๕๐๐
๔,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

 
 
 



 
บัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการหมายเลข ๗ 

สําหรับขาราชการพลเรือน  
 

ตําแหนงประเภทบริหาร เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท 
ระดับตน  ตั้งแต  ๒๓,๒๓๐  แตไมถึง  ๒๙,๙๐๐ ๓,๕๐๐

  ตั้งแต  ๒๙,๙๐๐  ขึ้นไป ๔,๐๐๐
ระดับสูง - ๔,๐๐๐

 
 
 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท 
ระดับตน  ตั้งแต  ๑๘,๙๑๐  แตไมถึง  ๒๔,๓๑๐ ๓,๐๐๐

  ตั้งแต  ๒๔,๓๑๐  แตไมถึง  ๒๙,๘๐๐ ๓,๕๐๐
  ตั้งแต  ๒๙,๘๐๐  ขึ้นไป ๔,๐๐๐

ระดับสูง  ตั้งแต  ๒๓,๒๓๐  แตไมถึง  ๒๙,๙๐๐ ๓,๕๐๐
   ตั้งแต  ๒๙,๙๐๐  ขึ้นไป ๔,๐๐๐

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ตําแหนงประเภทวิชาการ เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท 
ระดับปฏิบัติการ  ตั้งแต  ๖,๘๐๐  แตไมถึง  ๘,๓๒๐ ๑,๒๕๐

   ตั้งแต  ๘,๓๒๐  แตไมถึง  ๑๐,๑๙๐ ๑,๖๐๐
   ตั้งแต  ๑๐,๑๙๐  แตไมถึง  ๑๓,๑๐๐ ๑,๙๕๐
   ตั้งแต  ๑๓,๑๐๐  แตไมถึง  ๑๖,๐๗๐ ๒,๔๐๐
   ตั้งแต  ๑๖,๐๗๐  ขึ้นไป ๓,๐๐๐

ระดับชํานาญการ  ตั้งแต  ๑๒,๕๓๐  แตไมถึง  ๑๕,๔๑๐ ๒,๔๐๐
   ตั้งแต  ๑๕,๔๑๐  แตไมถึง   ๒๔,๒๕๐ ๓,๐๐๐
   ตั้งแต  ๒๔,๒๕๐  ขึ้นไป ๓,๕๐๐

ระดับชํานาญการพิเศษ  ตั้งแต  ๑๘,๙๑๐  แตไมถึง  ๒๔,๓๑๐ ๓,๐๐๐
   ตั้งแต  ๒๔,๓๑๐  แตไมถึง  ๒๙,๘๐๐ ๓,๕๐๐
   ตั้งแต  ๒๙,๘๐๐  ขึ้นไป ๔,๐๐๐

ระดับเชี่ยวชาญ  ตั้งแต  ๒๓,๒๓๐  แตไมถึง  ๒๙,๙๐๐ ๓,๕๐๐
   ตั้งแต  ๒๙,๙๐๐  ขึ้นไป ๔,๐๐๐

ระดับทรงคุณวุฒิ - ๔,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 
 ตําแหนงประเภททั่วไป เงินเดือน/บาท คาเชาบานไมเกินเดือนละ/บาท

ระดับปฏิบัติงาน  ตั้งแต  ๔,๖๓๐  แตไมถึง  ๕,๕๓๐ ๘๐๐
  ตั้งแต  ๕,๕๓๐  แตไมถึง  ๖,๘๐๐ ๑,๐๐๐
  ตั้งแต  ๖,๘๐๐  แตไมถึง  ๘,๓๒๐ ๑,๒๕๐
  ตั้งแต  ๘,๓๒๐  แตไมถึง  ๑๐,๖๔๐ ๑,๖๐๐
  ตั้งแต  ๑๐,๖๔๐  แตไมถึง  ๑๓,๑๐๐ ๑,๙๕๐
  ตั้งแต  ๑๓,๑๐๐  ขึ้นไป ๒,๓๐๐

ระดับชํานาญงาน  ตั้งแต  ๑๐,๑๙๐  แตไมถึง  ๑๒,๕๓๐ ๑,๙๕๐ 
  ตั้งแต  ๑๒,๕๓๐  แตไมถึง  ๑๖,๐๗๐ ๒,๔๐๐
  ตั้งแต  ๑๖,๐๗๐  ขึ้นไป ๓,๐๐๐

ระดับอาวุโส  ตั้งแต  ๑๕,๔๑๐  แตไมถึง  ๒๔,๒๕๐ ๓,๐๐๐
   ตั้งแต  ๒๔,๒๕๐  แตไมถึง  ๒๙,๘๐๐ ๓,๕๐๐
   ตั้งแต  ๒๙,๘๐๐  ขึ้นไป ๔,๐๐๐

ระดับทักษะพิเศษ - ๔,๐๐๐
 
 
 
 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการใชบังคับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงมีผลเปนการปรับปรุงระบบตําแหนงขาราชการพลเรือนโดยยกเลิก
ระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนท่ีไดใชมาแตเดิม  และปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและการใหไดรับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือน  สมควรปรับปรุงบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ  
ทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาเชาบานขาราชการ  ใหสอดคลองกับการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัติดังกลาว  โดยนําอัตรา 
คาเชาบานขาราชการสําหรับขาราชการพลเรือนมากําหนดแยกตางหากไวเปนอีกบัญชีหนึ่ง  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“มาตรา  ๗/๑  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้โอนมา 
เป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม  การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด  ให้ถือว่า 
เป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้  และไม่มีสิทธิได้รับ 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  จนกว่าจะได้รับคําส่ังให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา  ๗” 

มาตรา ๕ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการและมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไป 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นโอนมาเป็นข้าราชการและ 
ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หนา   ๑๓ 
เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ  ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

โดยที่ไดมีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งมีผล
เปนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  สมควร
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการขึ้นใหม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๗  วรรคสอง  มาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๗  (๓)  และ  (๕)  แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และหลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวกับคาเชาบานขาราชการ

ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในกรณีท่ีสวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  

และขอ  ๑๗  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากขอกําหนดดังกลาว  ใหปลัดกระทรวง  หัวหนา
สวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือหัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง  แลวแตกรณี  เปนผูวินิจฉัย  ท้ังนี้  โดยคํานึงถึงความประหยัดและ
ประโยชนของราชการเปนสําคัญ  แลวแจงใหปลัดกระทรวงการคลังทราบดวย 

  นอกเหนือจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  ใหสวนราชการหารือหรือขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๕ บรรดาแบบพิมพท่ีใชเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน  ใหเปนไปตามแบบทาย
ระเบียบนี้  หรือตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดในกรณีท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ใหขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานยื่นคําขอรับคาเชาบานตามแบบขอรับคาเชาบาน  
(แบบ  ๖๐๐๕)  ทายระเบียบนี้  ณ  สํานักงานที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ  เวนแตระเบียบนี้จะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น  



หนา   ๑๔ 
เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ  ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ขอ ๗ การยื่นแบบ  ๖๐๐๕  ใหย่ืนตอผูรับรองการมีสิทธิตามขอ  ๘  พรอมดวยสัญญาเชาบาน  
สัญญาเชาซื้อ  หรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบานและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

  ในกรณีการยื่นหลักฐานที่เปนสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน  ตองแนบสัญญาซื้อขาย
บาน  สัญญาซื้อขายบานพรอมที่ดิน  หรือสัญญาจางปลูกสรางบาน  แลวแตกรณี  เปนหลักฐาน
ประกอบดวย  และหากวงเงินในสัญญาดังกลาวต่ํากวาสัญญาเงินกู  ขาราชการผูใชสิทธิตองยื่นหลักฐาน
ท่ีสถาบันการเงินรับรองวา  หากมีการกูเงินตามวงเงินในสัญญาดังกลาว  จะตองมีการผอนชําระรายเดือน
เปนจํานวนเทาใด 

ขอ ๘ ใหบุคคลดังตอไปนี้  เปนผูรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการในสังกัด
ในแบบ  ๖๐๐๕   

  (๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเลขานุการรัฐมนตรี  เลขานุการกรม  
หรือหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทาขึ้นไป  เปนผูรบัรอง 

   สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยก
ตางหากจากกระทรวง   ทบวง  กรม  ใหหัวหนาสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๖   
หรือเทียบเทา  เปนผูรับรอง 

  (๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ  แลวแตกรณี  เปนผูรับรอง 

  (๓) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ให
ผูบังคับบัญชาที่มียศตั้งแตพันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  หรือพันตํารวจตรีขึ้นไป  เปนผูรับรอง 

  ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอยางนอยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ  เปนผูรับรองการมี
สิทธิของบุคคลตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในวรรคสาม  

  ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  ๘  ขึ้นไปหรือเทียบเทา  ขาราชการทหารที่มี
ยศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอกขึ้นไป  เปนผูรับรอง
การมีสิทธิของตนเอง 

ขอ ๙ เมื่อมีการรับรองสิทธิขอรับคาเชาบานแลว  ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเบิก  คาเชาบาน
ตามขอ  ๑๐  แตงตั้งขาราชการจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ  เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง
และรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๕ 
เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ  ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

  (๑) กรณีเชาบาน  ใหตรวจสอบวาไดเชาบานและพักอาศัยอยูจริง  ระยะเวลาเริ่มตน
ของการเชาบานและการเขาพักอาศัย  ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราคาเชาบานเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพแหงบาน 

  (๒) กรณีเชาซื้อบานหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบาน  ใหตรวจสอบสัญญาเชาซื้อบาน
หรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน  วงเงินเชาซื้อหรือวงเงินกู  เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ  และ 
วันเริ่มตนการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน 

  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายละเอียดครบถวนแลว  ใหจัดทํา  
รายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบานตามแบบทายระเบียบนี้  เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกคา
เชาบานขาราชการตามขอ  ๑๐  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเบิกจายตอไป  

ขอ ๑๐ การอนุมัติใหเบิกคาเชาบานในแบบ  ๖๐๐๕  ใหเปนอํานาจของบุคคล  ดังตอไปนี้ 
  (๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมหรือผูท่ีหัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๗  
หรือเทียบเทา  หรือผูท่ีมียศตั้งแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันตํารวจโทขึ้นไป 

   สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือ
แยกตางหากจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนา
สํานักงานซึ่งเปนผูเบิกเงินจากคลัง  เปนผูอนุมัติสําหรับหนวยงานนั้นก็ได 

  (๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหหัวหนาสวนราชการซึ่งเปน 
ผูเบิกเงินจากคลังเปนผูอนุมัติ  เวนแตเปนการเบิกคาเชาบานของหัวหนาสวนราชการนั้น  ใหผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูอนมุัติ 

   สําหรับคาเชาบานของหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ท่ีเบิก
เงินจากสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ  ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  
เปนผูอนุมัติ 

ขอ ๑๑ ขาราชการซึ่งไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลว  ใหย่ืนขอเบิกเงินคาเชาบาน
ประจําเดือนตามแบบขอเบิกเงินคาเชาบาน  (แบบ  ๖๐๐๖)  ทายระเบียบนี้  พรอมหลักฐานการชําระเงิน  
ณ  สํานักงานที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ 

  ใหบุคคลตามขอ  ๑๐  เปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินคาเชาบานตามวรรคหนึ่ง 



หนา   ๑๖ 
เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ  ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ขอ ๑๒ คาเชาบานถือเปนรายจายที่เกิดขึ้นเมื่อสวนราชการไดรับแบบ  ๖๐๐๖  และใหเบิกจาย
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ไดรับแบบดังกลาว 

ขอ ๑๓ สัญญาเชาบาน  สัญญาเชาซื้อ  หรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน  ตามขอ  ๗   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ  หรืออยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สัญญาเชาบาน  ตองระบุวัน  เดือน  ป  ท่ีทําสัญญา  ชื่อคูสัญญา  สถานที่เชา  
วันเริ่มตนแหงสัญญาเชา  ระยะเวลาการเชา  วันสิ้นสุดสัญญาเชา  และอัตราคาเชาตอเดือน 

  (๒) สัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน  ใหใชตามแบบสัญญาของ
สถาบันการเงินได  โดยตองระบุชื่อคูสัญญา  สถานที่เชาซื้อหรือสถานที่กูเงิน  วันเริ่มตนแหงสัญญา  
ระยะเวลาการชําระคาเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกู  วันสิ้นสุดสัญญา  จํานวนวงเงินที่เชาซื้อหรือวงเงินกู  
และจํานวนเงินที่ตองผอนชําระรายเดือน 

ขอ ๑๔ การทําสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบานของขาราชการผูมีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน  ตองทํากับสถาบันการเงิน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย 
  (๒) รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ  หรือดําเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อเชาซื้อบานหรือผอนชําระราคาบาน 
  (๓) สหกรณท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณและมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ 
  (๔) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ 
  (๕) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารอิสลามแหง

ประเทศไทย 
  (๖) บริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

ซึ่งดําเนินกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตาม  (๑) 
  (๗) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคและดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ  หรือการใหเชา

ซื้อบานหรือใหกูยืมเพื่อชําระราคาบาน 
ขอ ๑๕ ใหขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานยื่นแบบ  ๖๐๐๕  ฉบับใหม  ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) โอนยายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน 



หนา   ๑๗ 
เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ  ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

  (๒) ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่โดยไมเปลี่ยนสํานัก
เบิกเงินเดือน 

  (๓) เปลี่ยนแปลงสัญญาเชาบาน  สัญญาเชาซื้อบาน  หรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน 
   ในกรณีนําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน

ในทองที่เดิมมาเบิกตอเนื่องในทองที่ใหม  ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ  ๙  วรรคหนึ่ง  
ตรวจสอบหลักฐานที่นํามาเบิกคาเชาบานในชวงเวลาที่รับราชการในทองที่เดิมและระยะเวลาที่ไดรับ
อนุมัติใหเบิกจายคาเชาบาน  แลวดําเนินการตอไปตามขอ  ๙  วรรคสอง  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  

ขอ ๑๖ การรับรองสิทธิและการอนุมัติเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการตามขอ  ๑๕  (๒)  
ใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) ใหบุคคลตามขอ  ๘  ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผู
รับรองสิทธิในแบบ  ๖๐๐๕ 

  (๒) ใหบุคคลตามขอ  ๑๐  ประจําสํานักงานที่เบิกเงินเดือนของผูใชสิทธิเปนผู 
มีอํานาจอนุมัติในแบบ  ๖๐๐๕  และแบบ  ๖๐๐๖ 

ขอ ๑๗ ขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานในอัตราที่เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากไดรับเงินเดือนหรือ  
เลื่อนตําแหนงสูงขึ้น  ใหย่ืนหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการเบิกจายโดยไมตองยื่นแบบ  ๖๐๐๕  
ใหม 

ขอ ๑๘ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานซึ่งไดย่ืนแบบ  ๖๐๐๕  ไวแลว  แตยังไมไดรับ
อนุมัติ  ตอมาไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในสังกัดเดิม  ไมวาอยูในทองที่เดียวกัน
หรือตางทองที่  หรือไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมโดยไมเปลี่ยนสํานักเบิกเงินเดือน  
ใหย่ืนแบบ  ๖๐๐๕  และแบบ  ๖๐๐๖  พรอมทั้งหลักฐานการชําระคาเชาบาน  คาเชาซื้อ  หรือคาผอน
ชําระเงินกูในชวงเวลาที่ตนมีสิทธิ  ณ  สํานักงานเดิม  ท่ีสํานักงานใหม 

  ในกรณีท่ีขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดรับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  หากไดรับ
อนุมัติในแบบ  ๖๐๐๕  ไวแลว  แตยังไมไดย่ืนแบบ  ๖๐๐๖  หรือย่ืนไวแลวแตยังไมไดรับอนุมัติ  ใหย่ืน
แบบ  ๖๐๐๖  ใหม  พรอมทั้งหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่สํานักงานใหม  สําหรับแบบ  ๖๐๐๕  ท่ีได   
รับอนุมัติแลว  ใหสํานักงานเดิมจัดสงใหสํานักงานใหมโดยเร็ว 



หนา   ๑๘ 
เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ  ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

ขอ ๑๙ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดรับคําสั่งใหโอนไปรับราชการประจําสํานักงานใหม
โดยเปลี่ยนสังกัด  แตยังไมไดย่ืนขอรับคาเชาบานหรือยังไมไดย่ืนขอเบิกเงินคาเชาบานในชวงเวลาที่ตน
มีสิทธิ  ณ  สํานักงานเดิม  ใหย่ืนแบบ  ๖๐๐๕  และแบบ  ๖๐๐๖  ท่ีสํานักงานเดิม  

ขอ ๒๐ การยื่นขอรับคาเชาบานหรือขอเบิกคาเชาบานของขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ซึ่งถึงแกกรรม  หรือเกษียณอายุราชการ  หรือลาออกจากราชการไปกอนยื่นคําขอ  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑) กรณีถึงแกกรรม  ใหทายาทของขาราชการผูนั้นยื่นคําขอ  ณ  สํานักงานที่   
รับราชการครั้งสุดทาย 

  (๒) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ  ใหขาราชการผูนั้น  ย่ืนคําขอ  
ณ  หนวยงานผูเบิกบํานาญ  หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดทาย  แลวแตกรณี  

ขอ ๒๑ ภายใตบังคับขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน  แตคูสมรส
ไดเชาบาน  เชาซื้อบาน  หรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานในระหวางสมรสและปรากฏชื่อคูสมรสแตเพียง 
ผูเดียวในสัญญาเชาบาน  สัญญาเชาซื้อ  สัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน  สัญญาซื้อขายที่ดินหรือบาน
พรอมที่ดิน  สัญญาจางปลูกสรางบาน  โฉนดที่ดิน  หรือหลักฐานการชําระเงิน  ใหขาราชการผูนั้น 
นําหลักฐานดังกลาวมาประกอบการเบิกจายคาเชาบานจากทางราชการได  นับแตวันที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับคาเชาบาน   
ใหขาราชการผูนั้นนําหลักฐานการชําระเงินและสําเนาคําพิพากษาดังกลาวมาเปนหลักฐานประกอบการ
ย่ืนแบบ  ๖๐๐๕  และแบบ  ๖๐๐๖  โดยไมตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอ  ๙ 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีมีการขยายวงเงินกูหรือขยายระยะเวลาการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน  
ใหนําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคาเชาบานไดตามจํานวนเงินกูและระยะเวลาการผอนชําระที่เหลืออยู
ของสัญญาเงินกูฉบับแรกที่ไดย่ืนไวและไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลวเทานั้น 

  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาเงินกูเพ่ือ
ชําระราคาบานที่คางชําระอยูเนื่องจากสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  ท้ังนี้  ตองมิใชเหตุจากผูกู 

ขอ ๒๔ การยายสถานที่ทําการของสํานักงานไปตั้งในทองที่ใหมตามมาตรา  ๘  แหงพระราช
กฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหทองที่ใหมท่ีอยูใกลเคียงกับทองที่ต้ังสํานักงานเดิม
เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๙ 
เลม  ๑๒๓  ตอนพิเศษ  ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

  (๑) การยายที่ต้ังสํานักงานจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใกลเคียง  ตองเปนเขต
ทองที่ใกลเคียงหรือติดตอกับกรุงเทพมหานครและมีรถยนตโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ใหบริการ  ตามบัญชีรายชื่อทองที่ใกลเคียงทายระเบียบนี้ 

  (๒) การยายที่ต้ังสํานักงานภายในจังหวัดเดียวกันหรือระหวางจังหวัด  ตองเปนเขต
ทองที่ติดตอกันและมีขนสงสาธารณะประจําทางใหบริการ 

ขอ ๒๕ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน  ใหเบิกจายคาเชาบานไดตามอัตราเงินเดือนสุทธิ  
แตถาอัตราเงินเดือนสุทธิขั้นใดไมตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหเบิกในอัตราที่ใกลเคียงแตไมเกินอัตราเงินเดือนสุทธิท่ีไดรับ 

ขอ ๒๖ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชาหรือ 
เงินเพิ่มการเลื่อนฐานะหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติหรือสําหรับการสูรบ  ใหนํา
เงินเพิ่มดังกลาวมารวมกับเงินเดือนสุทธิท่ีไดรับ  แลวเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับ
หรือชั้นยศที่ไดรับในปจจุบันหรือขั้นเงินเดือนใกลเคียงในระดับหรอืชั้นยศเดียวกันหรือระดับหรือชั้นยศ
ถัดไปตามลําดับ  แลวใหไดรับคาเชาบานตามขั้นเงินเดือนนั้น 

กรณีท่ีตองเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือน  ใหนําเงินเดือนสุทธิท่ีหักเบิกลดเนื่องจาก  
การปรับชั้นเงินเดือนแลวเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับหรือชั้นยศที่ไดรับในปจจุบัน
หรือขั้นเงินเดือนใกลเคียงในระดับหรือชั้นยศเดียวกันหรือระดับหรือชั้นยศต่ําลงมาตามลําดับ  แลวให
ไดรับคาเชาบานตามขั้นเงินเดือนนั้น 

กรณีท่ีหักเบิกลดแลว  เงินเดือนสุทธิตํ่ากวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดตามบัญชีอัตราคาเชาบาน
แตละประเภท  ใหไดรับคาเชาบานเทาที่จายจริงแตตองไมเกินเดือนละ  ๘๐๐  บาท   

ขอ ๒๗ บรรดาประกาศและคําสั่งกระทรวงการคลังเกี่ยวกับคาเชาบานที่ใชอยูกอนระเบียบนี้
มีผลใชบังคับ  ใหใชตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ ๒๘ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
หมอมราชวงศ  ปรีดิยาธร  เทวกุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



 
 
 
 บัญชีรายชื่อทองท่ีใกลเคียง 
 กรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกลเคยีง 
 
๑. จังหวัดนนทบุรี 
 ๑.๑ อําเภอเมืองนนทบุรี 
 ๑.๒ อําเภอบางกรวย 
 ๑.๓ อําเภอบางบัวทอง 
 ๑.๔ อําเภอบางใหญ 
 ๑.๕ อําเภอปากเกร็ด 

๒. จังหวัดปทุมธานี 
 ๒.๑ อําเภอเมืองปทุมธานี 
 ๒.๒ อําเภอคลองหลวง 
 ๒.๓ อําเภอธัญบุรี 
 ๒.๔ อําเภอลําลูกกา 

๓. จังหวัดสมุทรปราการ 
 ๓.๑ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 ๓.๒ อําเภอบางบอ 
 ๓.๓ อําเภอบางพลี 
 ๓.๔ อําเภอพระประแดง 
 ๓.๕ อําเภอพระสมุทรเจดีย 

๔. จังหวัดสมุทรสาคร 
 ๔.๑ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

๕. จังหวัดนครปฐม 
 ๕.๑ อําเภอพุทธมณฑล 
 
 
  
 
 
 
            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ  ๖๐๐๕)        เลขท่ี ..……...../......... 
 
 
 
 

     เขียนท่ี..................................................................
                    วันท่ี.....................เดือน..........................................พ.ศ. ...........................
๑.ขาพเจา..............................................ตําแหนง..................................................................
ขอยื่นรับคาเชาบานตอ............................................................................................... (ผูอนุมัติ)

๒. ขาพเจา  เร่ิมรับราชการและปฏิบัติงานคร้ังแรก  กลับเขารับราชการและปฏิบัติงานในตําแหนง.......................
ทองท่ี ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต......……...............................จังหวัด.…................................
เงินเดือน............. บาท (................................................) เม่ือวันท่ี.......เดือน............... พ.ศ. .........… 

๓. บัดนี ้  จังหวัด  กรม  กระทรวง ไดมีคําส่ังใหขาพเจารับราชการประจําตําแหนง....…..........................
เงินเดือน............. บาท ทองท่ี ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................. โดยไดรายงานตัวเม่ือวันท่ี ............เดือน........................... พ.ศ. .........

๔. ขาพเจาได  เชาบานพักเพ่ืออยูอาศัย  เชาซ้ือบานเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
บานเลขท่ี.................................ซอย........................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................
ตั้งแตวันท่ี.......เดือน......................พ.ศ. ..........ถึงวันท่ี.......เดือน........................พ.ศ. ...................
ตามสัญญาเชา/สัญญาเชาซ้ือ ฉบับลงวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ............................
ช่ือเจาของบาน/ผูใหเชาชวง/ผูใหเชาซ้ือ ......................................................................................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือ  

เลขประจําตัวบัตรประชาชน  
บานเลขท่ี...................ซอย........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.................................
โทรศัพท.................................................ในอัตราเดือนละ...................................บาท 

๕. ขาพเจาได  กูยืมเงินเพ่ือซ้ือบาน  กูยืมเงินเพ่ือปลูกสรางบาน 
บานเลขท่ี.....................ซอย................................... ถนน........................................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................ 
     ๕ .๑  ช่ื อผู ให กู ...........................................(สาขา )................................................................ 
ตั้งอยูท่ี..................ซอย......….................... ถนน............................................ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................................โทรศัพท...........................
จํานวน .......................... บาท (.....................................................................................) 
ชําระเงินกูเดือนละ.............บาท (................................) ตั้งแตวันท่ี ...... เดือน .................... พ.ศ. ..........
ถึงวันท่ี ...... เดือน ................. พ.ศ. ....... ตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันท่ี ....... เดือน ............. พ.ศ. .......

 สวนท่ี ๑ การขอรับคาเชาบาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ -
 

     ๕.๒ ช่ือผูขาย/ผูรับจางปลูกสรางบาน .......................................................................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือ  

เลขประจําตัวบัตรประชาชน  
บานเลขท่ี..............ซอย............................ ถนน......................................................................
อําเภอ/เขต..…………………………....จังหวัด.....……………................... ตามสัญญาซ้ือขาย/สัญญาจาง ฉบับลงวันท่ี................ 
เดือน......................................... พ.ศ. .................................  
 
 ขาพเจาจึงขออนุญาตเบิกคาเชาบานตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการตั้งแต
วันท่ี.............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... เปนตนไป และขอรับรองวาขาพเจา 
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ) ................................................................................
             (.............................................................................)

 สวนท่ี ๒ การรับรอง 

สวนท่ี ๓ การอนุมัต ิ

 ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ แลวเห็นวา ขาราชการผูนี้มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................... 
(.............................................................................) 

ตําแหนง ................................................................................ 
วันท่ี................เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 อนุมัติใหเบิกคาเชาบานไดตามสิทธิ 
  ตั้งแตวันท่ี..........................เดือน......................................พ.ศ. ................ 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................... 
(.............................................................................) 

ตําแหนง ................................................................................ 
วันท่ี................เดือน........................ พ.ศ. .................. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบขอเบิกเงนิคาเชาบาน  (แบบ ๖๐๐๖)
 

 

ขาพเจา........................................................ตําแหนง................................................ 
สังกัด.............................................................  

 ๑. ขอยื่นเบิกเงินคาเชาบาน ดังนี้ 

  ๑.๑ ขาพเจาไดจายเงิน  คาเชาบาน  คาเชาซ้ือ  คาผอนชําระเงินกู 
ใหแก............................................................. ประจําเดือน...............................................................   
ตามใบเสร็จรับเงิน ............ ฉบับ เปนจํานวน ........................ บาท  (...........................................................) 
  ๑.๒ ขาพเจาไดรับเงินเดือน เดือนละ……..........บาท  (.................................................)   
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามท่ีไดรับอนุมัติในแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕)เลขท่ี......................................  
ไมเกินเดือนละ..............…...........................บาท  (...............................................................) 
  ๑.๓ ขาพเจาขอเบิกเงินคาเชาบานประจําเดือน ..............................................……………………………… 
รวม.......... เดือน  เปนเงิน............................... บาท  (..........................................................) 
  ๑.๔ พรอมนี้ขาพเจาไดแนบใบเสร็จรับเงิน จํานวน........................ฉบับ มาดวยแลว 
 ๒. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตาม
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกประการแลว 
 

 (ลงช่ือ) .......................................................................  ผูขอเบิก 
            (................................................................) 
      ตําแหนง .........................................................…….. 
          วนัท่ี...........เดือน........................ พ.ศ. ......…...... 
 ๒. การอนุมัติ 

อนุมัติใหเบิกจายเงินคาเชาบานไดตามสิทธิ 
ตั้งแตวันท่ี............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

       (ลงช่ือ)......................................................... 
                                                              (….............................................................) 
         ตําแหนง................................................................. 
      วันท่ี ..........เดือน........................... พ.ศ. ............ 
 ๓. การรับเงิน 
  

 ไดรับเงินคาเชาบานจํานวน ....………........... บาท (..............................................................) 
ไวถูกตองแลว 
 

(ลงช่ือ) .......................................................................  ผูรับเงิน 
         (.....................................................................) 
     วันท่ี..............เดือน........................ พ.ศ. .................. 

(ลงช่ือ) .....................................................................  ผูจายเงนิ 
                                                       (.....................................................................) 
                                                   วันท่ี...............เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 ๑. การขอเบิกและการรับรอง 



แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน 
 
 

๑. ช่ือ-นามสกุล..….................................  ตําแหนง........................................ 
สังกัด............................................................................. 
 
 

๒.  ไดเชาบาน   เชาซ้ือบาน  เลขท่ี......................  ซอย....................……………………
ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด................... ตามสัญญาลงวันท่ี............เดือน....................พ.ศ. ................
คาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานเดือนละ..................บาท  (.........................................) 
 
 

๓. การกูยืมเงินเพ่ือชําระราคาบาน      ซ้ือ      จางปลูกสรางบาน   
บานเลขท่ี.....................ซอย............................ถนน...............................…………
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต............................จงัหวดั........................ 

  ทําสัญญาเงินกูกับ..........……………....................................................... 
จํานวน.............................บาท  (...................................…………....................) 
ชําระเงินกูเดือนละ...............................บาท  (....................…..................................) 
ตามสัญญาลงวันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ........... 

 ทําสัญญาซ้ือบาน   สัญญาจางปลูกสรางบาน 
กับ.......................................................................………………………………………………… 
ราคา.......…...................บาท  (.................................................................) 
ตามสัญญาลงวันท่ี...….........เดือน...………………….....…...............พ.ศ. ………........... 

บานตั้งอยูบนท่ีดิน   โฉนดท่ีดิน  เอกสารสิทธิอ่ืน  (ระบุ)............................ 
เลขท่ี..................  เลขท่ีดิน.....……….....................  ตําบล..................................
อําเภอ..........................  จังหวัด............................. 
เปนกรรมสิทธ์ิของ....................................………………………………………………………………………………. 
 
            /การรับรองของ  . . . 



 - ๒ - 
 

การรับรองของคณะกรรมการ 

 ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ขอรับรองวา................................................. 
...............................................................................................
......................…...................................................................................... 
 

 
(ลงช่ือ) .......................................................................กรรมการ 

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

(ลงช่ือ) .......................................................................กรรมการ 
    (.....................................................................) 

 
 

(ลงช่ือ) .......................................................................กรรมการ 
     (.....................................................................) 

    วนัท่ี......................................................................... 
 
 
 

 
หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบขอเท็จจริงในแนวทางดังตอไปนี้ เพ่ือสรุปความเห็นตอ

ผูอนุมัติการเบิกคาเชาบาน 
๑. บุคคลท่ีทํานิติกรรมตาง ๆ  มีตัวตนหรือไม  
๒. สําหรับกรณีบานเชาตองตรวจสอบใหทราบวาเปนกรรมสิทธ์ิของใคร  ในกรณีท่ี
ผูใหเชาไมใชเจาของบาน ตองตรวจสอบสัญญาเชาจากเจาของบานดวย 
๓. สภาพของบานเหมาะสมกับราคาเชา  เชาซ้ือ  หรือราคาซ้ือขาย  หรือไม 
๔. ขนาดบานเหมาะสมกับจํานวนคนในครอบครัวท่ีอาศัยรวมกันอยูจริง  เพียงใด 
๕. ในกรณีท่ีเชาบาน จะตองตรวจสอบวามีความจําเปนตองเชาจริงหรือไม 
๖. ตรวจสอบการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน  ตั้งแตเม่ือใด 
๗. อ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร 



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการใหมีประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของขอ  ๗  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
“ใหขาราชการผูใชสิทธิจัดสงรายงานขอมูลของขาราชการในการขอรับคาเชาบานพรอม   

การย่ืนแบบ  ๖๐๐๕  และใหผูมีอํานาจรับรองการมีสิทธิตามขอ  ๘  มีอํานาจพิจารณารับรายงานขอมูล
ขาราชการในการขอรับคาเชาบานที่ย่ืน  โดยใหแจงรายละเอียดประกอบอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) ขอมูลประวัติการรับราชการตั้งแตเร่ิมรับราชการ  และการโอน  ยาย  ในกรณีเปนการยาย
ใหชี้แจงขอมูลวาเกิดจากคํารองขอของตนเองหรือไม 

(๒) ขอมูลการมีเคหสถานของขาราชการและคูสมรสทุกแหงในทองที่ที่รับราชการ 
(๓) ขอมูลดานอาชีพและสถานที่ทํางานของคูสมรสของขาราชการ  และใหแจงวาหนวยงาน

แหงนั้นไดใหสิทธิเบิกคาเชาบาน  หรือจัดบานพักใหกับคูสมรสในทองที่ที่รับราชการของขาราชการ
หรือไม 

(๔) ขอมูลการมีเคหสถานของบิดา  มารดา  ของคูสมรสและของขาราชการ  รวมทั้งบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะทุกแหงในทองที่ที่รับราชการ 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) ขอมูลสถานะการมีชีวิตอยูของบิดา  มารดา  ของคูสมรสและของขาราชการ  หากในภายหลัง
มีกรณีที่บุคคลดังกลาวเสียชีวิตหรือสาบสูญ  ใหแจงรายละเอียด  วัน  เดือน  ป  ที่เสียชีวิตหรือสาบสูญ” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๘  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  ใหบุคคลดังตอไปนี้  เปนผูรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการในสังกัด 
ในแบบ  ๖๐๐๕ 

(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเลขานุการรัฐมนตรี  เลขานุการกรม   
หรือหัวหนาสวนราชการต้ังแตระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป  เปนผูรับรอง 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก 
กระทรวง  ทบวง  กรม  ใหหัวหนาสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน 
ข้ึนไป  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการขึ้นไป  หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๖  หรือเทียบเทา   
เปนผูรับรอง 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   
หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ  แลวแตกรณี  เปนผูรับรอง 

(๓) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ใหผูบังคับบัญชา
ที่มียศต้ังแตพันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  หรือพันตํารวจตรีข้ึนไป  เปนผูรับรอง 

ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งระดับหรือหนึ่งชั้นยศ  เปนผูรับรองการมีสิทธิ 
ของบุคคลตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในวรรคสาม 

ใหขาราชการประเภททั่วไป  ระดับอาวุโสข้ึนไป  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
ข้ึนไป  ประเภทอํานวยการ  ประเภทบริหาร  หรือดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ  ๘  ข้ึนไป  หรือเทียบเทา  
หรือขาราชการทหารที่มียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอก 
ข้ึนไป  เปนผูรับรองการมีสิทธิของตนเอง” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของขอ  ๑๐  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส 
ข้ึนไป  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการขึ้นไป  ประเภทอํานวยการ  ประเภทบริหาร  หรือดํารงตําแหนง 
ไมตํ่ากวาระดับ  ๗  หรือเทียบเทา  หรือขาราชการทหารที่มียศต้ังแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท   
หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจโทข้ึนไป” 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๖   ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๖  การรับรองสิทธิ  การอนุมัติเบิกจายเงินคาเชาบานและการแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานของขาราชการตามขอ  ๑๕  (๒)  ใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ใหบุคคลตามขอ  ๘  ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผูรับรองสิทธิ 
ในแบบ  ๖๐๐๕ 

(๒) ใหบุคคลตามขอ  ๑๐  ประจําสํานักงานที่เบิกเงินเดือนของผูใชสิทธิเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
ในแบบ  ๖๐๐๕  และแบบ  ๖๐๐๖   

(๓) ใหบุคคลตามขอ  ๑๐  ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผูมีอํานาจแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามขอ  ๙” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในวรรคแรกของขอ  ๒๓  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๓  ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกูหรือขยายระยะเวลาการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคา
บานใหนําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคาเชาบานไดตามจํานวนเงินกูและระยะเวลาการผอนชําระ 
ที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูฉบับแรกเทานั้น” 

ขอ ๘ การ เบิกจ ายค า เช าบ านข าราชการที่ ได ย่ืนไวกอนวันที่ ระเบี ยบนี้ ใชบั ง คับ 
แตยังดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 

ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
กรณ  จาติกวณิช   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 




