
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏ ิบัต งาน 
เรื่อง การเบ ิกค่าเช่าบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลังิองค์การบร หารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
อ าเภอโชคชัยิิจังหวัดนครราชสีมา 

 



 
 
 

คู่มือการปฏิ บัต งาน 
เรื่อง การเบิ กค่าเช่าบ้าน 

 

วิัตถุประสงค์ 
๑.  เพื ่อเป็นคู่ม อหรื อแนวทางในการปฏิบัติงานในเร ื่องการเบืิกคื่าเช่าบ้าน 
๒.  เพื ่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเคร ื่องมื อในการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกืับการเบิกจ่ายค่า

เช่าบ้าน 
๓.  เพื ่อเสริมสร้างความรู้ ความเขื้าใจในการปฏิบัติงาน และพืัฒนาความรู้ 

 

ขอบเขต 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับแกื้ไข

เพืิ่มเตืิม) ฉบับท่ี 4 พ.ศ.๒๕62 
๒. หนังส อกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๕๘๖๒ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร ่องหลักเกณฑ์

และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นื ืพ.ศ.๒๕๕๙ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเขื้าใจ ไม่เกืิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 
๒.  เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏืิบัติงาน กอ่ใหื้เกิดการทำงานอย่างม ออาชีพ มีประสิทธิภาพและเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
๓.  ลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
๔.  สามารถแกื้ไขปัญหาในการปฏืิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 
สรุปสาระสำคัญของระเบิียบ 
๑. บุคคลผูม้ิีส ทธ ได้รับค่าเช่าบ้าน 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๒. การเก ดส ทธ ได้รับค่าเช่าบ้าน 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นืืผู้ใดได้รับคำส่ังให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธืิได้รับค่าเช่าบ้าน

เท่าที่จ่ายจริงตามสภาพแห่งบ้านืืแต่อย่างสูงไมื่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน ข้าราชการท้าย
ระเบียบนี้ ท้ังนี้ เว้นแต่ 

๑.  องคื์กรปกครองส่วนท้องถิื่นได้จัดทีื่พืักอาศัยใหอ้ยู่แล้ว 
๒.  มีเคหสถานอันเป็นกรรมสืิทธิ์ของตนเองืืหรื อคู่สมรสในท้องที่ทืี่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไมื่มีหน้ี 

ค้างชำระกับสถาบันการเงิน  ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับแกื่ข้าราชการท้องถิ่นผู้ได้รับคาส่ังให้เดินทางไปประจำ
สำนักงานใหม่ในท้องที่ทืี่เริ่ม รับราชการครั้งแรกหร อทื้องทีื่ท่ีกลับเข้ารับราชการใหม ่
 
๓. การยื่นขอเบ กเง นค่าเช่าบ้าน 

๑.๑ื ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านืืืย ่นขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบขอรับค่าเช่าบ้าน
(แบบ ๖๐๐๕) ตามเอกสารหมายเลข ๑ ณ สำนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นปฏิบัติราชการ 

๑.๒  การย ่นแบบ ๖๐๐๕ ให้ย ่นต่อผู้รับรองการใชื้สิทธิตามขื้อ ๔ พร้อมด้วยสืัญญาเช่าบ้าน แบบ
รับรองของ เจ้าของบื้าน ตามเอกสารหมายเลข ๔ สัญญาเชื่าช ้อ หร อสัญญากู้เงืินเพื ่อช าระราคาบ้านและหลักฐานท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

 
 



 

ในกรณืีย ่นหลักฐานท่ีเป็นสัญญาเงินกู้เพื ่อชำระราคาบื้าน   ต้องแนบสัญญาซ ้อขายบ้านพรื้อมท่ีดิน 
หร อสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน   แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานประกอบด้วย และหากวงเงินในสัญญาดังกล่าวตื่ำกว่า
สัญญาเงินกู้  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิต้องย ่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่าืหากมืีการกืู้เงินในสัญญา
ดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชำระรายเด อนเป็นจานวนเท่าใดืืให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิจัดส่งรายงานข้อมูลในการ 
ขอรับคื่าเช่าบ้านพรื้อมการย ่นแบบ ๖๐๐๕ และให้ผู้มีอำนาจรับรองการมีสิทธิตามขื้อ ๔ มีอำนาจพืิจารณา รายงาน
ข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการขอรับค่าเช่าบ้านที่ย ่นื  โดยให้แจ้งรายละเอืียดประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

๑.  ข้อมูลประวัติการรับราชการต้ังแต่เริ่มรับราชการ และการโอนย้าย 
๒.  ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่ทืี่รับราชการ 
๓.  ข้อมูลด้านอาชืีพและสถานท่ีทำงานของคู่สมรสของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้แจ้งว่าหน่วยงาน

แห่งน้ันได้ให้สิทธิเบิกคื่าเช่าบื้านืหร อจัดบ้านพักให้กับคู่สมรสในท้องที่ที่รับราชการส่วนท้องถิ่นหร อไม่ 
๔. ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมท้ังบุตรท่ียืังไม่

บรรลุนิติภาวะทืุกแห่งในทื้องท่ีทืี่รับราชการ 
๕. ข้อมูลสถานการณ์มืีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหากใน

ภายหลืังมีกรณีท่ีบืุคคลดังกล่าวเสียชีวิตหร อสาบสืูญ ให้แจื้งรายละเอืียด วืัน เด อน ปี ท่ีเสียชีวิตหร อสาบสืูญ 
 

๔. การรับรองการใช้ส ทธ  
ให้บุคคลดังตื่อไปนี้ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดในแบบ 

๖๐๐๕ 
(๑)  ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประเภทท่ัวไประดับชำนาญงานขึ้นไป 

ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป หร อดำรงตำแหนื่งไมื่ต่ำกว่าระดับ ๖ หร อเทียบเทื่า เป็นผู้รับรองการมีสืิทธิ 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานนั้น 

ให้ผู้บังคับบัญชาเหน อขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของบคุคลตามื(๑)  ซึ่ง
มิได้ดำรงตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ใน (๒) 

(๒)  ให้ข้าราชการส่วนทื้องถิน่ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
พิเศษขืึ้น ไป ประเภทอ านวยการทื้องถิื่นระดับกลางขึ้นไป ประเภทบริหารท้องถิ่น หร อดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ขึ้นไป
หร อตำแหน่งเทียบเท่า เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง 
 

๕. การอนุมิัต  
๑. เม ่อมืีการรับรองสิทธิขอรับค่าเช่าบ้านแล้ว ให้ผืู้มีอำนาจอนุมัตืิการเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๔ 

แต่งต้ัง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการเพื ่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รายละเอืียด ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  กรณีเช่าบ้าน  ให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้าน
และการเข้าพืักอาศัยืืืตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเม ื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้าน 

๑.๒  กรณีเช่าซ ้อบ้านหร อเงินกู้เพื ่อชำระราคาบ้าน   ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซ ื้อบ้านหร อสืัญญา
เงินกู้เพื ่อชำระราคาบ้าน วงเงินเช่าชื ้อหร อวงเงินกู้ เอกสารหลืักฐานอื ่นท่ีเกี่ยวข้อง  และวันเริ่มต้นการเขื้าพืักอาศัย
จริงในบ้านื เม ่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอืียดครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำรายงานการตรวจสอบ
การ ขอรับคื่าเช่าบ้านตามแบบรายงานการตรวจสอบขอรับคื่าเช่าบ้าน ตามเอกสารหมายเลข ๒ เสนอต่อผู้มืีอำนาจ
อนุมัติเบืิกคื่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่นตามขื้อ  ๒ เพ ่อพิจารณาอนุมัติเบืิกจ่ายตื่อไป 

๒.  ให้นายกองค์ กรปกครองส์ วนท้องถิ่น หรือผู์้ท่ีนายกองค์ กรปกครองส วนท์้องถิ่นมอบหมายเป็น 
ผู้อนุมัติการเบิกค์ าเช าบ้านของขา้ราชการส วนท้องถิ่น 

 
 



 
 
 
 

๖. การเบ กจ่ายเง น 
๑.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึื่งได้รับอนุมัติให้เบิกคื่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้ว ให้ย ่นของเบืิกเงืินค่าเช่าบ้าน

ประจ าเด อนตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)  ตามเอกสารหมายเลข ๓ พรื้อมหลักฐานการช าระเงิน 
ณ สำนักงานทืี่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นปฏิบัติราชการให้บุคลตามขื้อ ๕ เป็นผู้มีอ านาจอนุมัตืิการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านตามวรรค หนึ่ง 

๒.  ค่าเช่าบ้านืถ อเป็นรายจ่ายท่ีเกืิดขึ้นเม ่อองค์กรปกครองสื่วนท้องถิ่นได้รับแบบ ๖๐๐๖ และให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจื่ายประจ าปีงบประมาณทืี่ได้รืับแบบดังกล่าว 

๓.  สืัญญาเช่าบ้าน สัญญาเชื่าซ ้อ หร อสัญญาเงินกู้เพื ่อชำระราคาบ้าน ตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธืีการ หร ออย่างน้อยตื้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ สัญญาเชื่าบ้านต้องระบุวืัน เด อนป ีท่ีทำสัญญา ชื ่อคู่สืัญญา สถานท่ีเช่า วืันเริ่มต้นแห่งสัญญา
เชื่า ระยะเวลาการเช่า วันส้ินสุดสัญญาเชื่า และอืัตราค่าเช่าต่อเดื อน 

๓.๒ สัญญาเชื่าซ ้อหร อสัญญาเงินกู้เพื ่อชำระราคาบ้าน ให้ใช้ตามแบบของสถาบันการเงินได้ โดย
ต้องระบุช ื่อคู่สัญญา สถานท่ีเช่าซ ้อหร อสถานทีื่กู้เงืิน วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการชำระคื่าเช่าซ ้อ หร อการ
ผ่อนชำระเงินกู้ วันส้ินสุดสัญญา จำนวนเงินท่ีเช่าช ่อหร อวงเงินกู้ และจานวนเงินท่ีต้องผื่อนชำระรายเด อน 

๔.  การท าสัญญาเช่าซ ้อหรื อสืัญญาเงินกู้เพื ่อชำระราคาบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นืืผู้มีสิทธิค่าเช่า
บ้าน ต้องทำกับสถาบนัการเงืิน ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ืืธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณืิชย์ 
๔.๒  รัฐวิสาหกิจท่ีมืีวัตถุประสงค์เพื ่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หร อดำเนินธืุรกิจ 
๔.๓ืืสหกรณ์ทืี่จดทะเบียนตามกฎหมายืว่าด้วยสหกรณ์และมีวัตถุประสงค์เพื ่อดำเนินกิจการ 

เกี่ยวกับการเคหะ 
๔.๔ืืกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ 
4.5 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.6 บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งด าเนินการ

รับซ ้อหร อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน 
๔.๗ืืนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์และดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะหร อการให้เช่าซ ื้อบ้านหร อ ให้

กู้ย มเพื ่อชำระราคาบ้าน 
๕.  ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูื้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านย ่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านื(แบบ๖๐๐๕) ฉบับใหม่ใน 

กรณีดังตื่อไปนี้ 
๕.๑  โอนย้ายไประจ าส านักงานแห่งใหม่ 
๕.๒  เปล่ียนแปลงสัญญาเชื่าบ้าน สัญญาเช่าช ้อบ้าน หร อสืัญญาเงินกู้เพื ่อช าระราคาบ้าน ใน

กรณืีน าหลืักฐานการช าระค่าเช่าช ้อหร อค่าผ่อนช าระเงืินกู้ืืเพื ่อช าระราคาบ้านในท้องท่ีเดิมมาเบืิกตื่อเน ่องใน
ท้องทีื่ใหม่ใหื้คณะกรรมการทีื่ได้รับการแต่งต้ังตามขื้อ ๔ วรรคหนึ่ง ตรวจสอบหลืักฐานการน ามาเบิกค่าเช่าบ้าน 
ในช่วงเวลาท่ีรับราชการในทื้องท่ีเดิมืื และระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้เบืิกจ่ายคื่าเช่าบ้าน แล้วด าเนินการต่อตาม 
ข้อ ๔ วรรคสอง ขื้อ ๕ และขื้อ ๖ 

๗.  การรับรองสิทธิและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านขื้าราชการส่วนท้องถิ่น ใหื้ถ อปฏิบัติดังนี้ 
๗.๑  ให้บุคคลตามขื้อ ๓ ประจำส านักงานผู้ใช้สืิทธิไปปฏิบืัติราชการเป็นผู้รับรองสิทธิในแบบ ๖๐๐๕ 
๗.๒  ให้บุคคลตามขื้อ ๕ ประจำส านักงานท่ีเบืิกเงืินเดื อนของผู้ใช้สิทธิเป็นผู้มีอำนาจอนุมืัติในแบบ 

๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐6 
 



 

๘.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มืีสิทธิืเบิกคื่าเช่าบ้านในอืัตราทีื่เพืิ่มขืึ้น  เน ื่องจากได้รับเงินเด อนหร อ
เล ่อนตำแหน่งท่ีสูงขึ้น ให้ย ่นหลักฐานท่ีเกี่ยวขื้องเพื ่อประกอบการเบิกจ่ายโดยไมื่ตื้องย ่น ๖๐๐๕   ใหม่ืืและหาก
ได้รับเงินเด อนหร อเล ่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นน้ันมีผลย้อนหลังืืให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในอัตรา 
เพืิ่มขืึ้นยื้อนหลืังได้ 

๙.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านืได้รับคำส่ังให้โอนย้ายไปรับราชการประจำสำนักงาน
ใหม่ แต่ยังไม่ได้ย ื่นขอรับค่าเช่าบ้านืืหร อยังไม่ได้ย ่นขอเบิกเงืินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาท่ีตนมีสิทธิ ณ ส านักงาน เดิม 
ให้ย ่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ ท่ีส านักงานเดิม 

๑๐. การย ่นขอรับค่าเช่าบ้านหร อขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านืืหร อขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบา้นซึ่งถืึงแก่กรรม หรื อเกษืียณอายุราชการ หร อลาออกจากราชการไปกื่อนย ่นคำ ขอให้
ด าเนินการดังนี้ 

๑.  กรณีถึงแกื่กรรม ให้ทายาทของข้าราชการส่วนทื้องถิ่นผูื้นั้นย ่นคำขอ ณ สำนักงานท่ีรืับ
ราชการครั้งสุดท้าย 

๒.  กรณีเกษียณอายุราชการหร อลาออกจากราชการ ให้ขื้าราชการผู้นั้นย ่นคำขอ ณ ส านักงาน
ท่ีรับราชการครั้งสุดท้าย 

๑๑. ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓ และขื้อ ๔ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับคื่าเช่าบ้านแตื่คู่สมรสได้
เช่าบ้านื เช่าช ้อบ้าน  หร อกืู้เงินเพื ื่อชำระราคาบ้านในระหวื่างสมรสและปรากฏช ่อคู่สมรสแตื่เพืียงผู้เดียวใน
สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเชื่าซ ้อ สืัญญาเงินกู้เพื ่อชำระราคาบ้าน สัญญาซ ้อขายท่ีดินหรื อบ้านพรื้อมท่ีดินสัญญาจ้าง
ปลูก สร้างบ้าน โฉนดท่ีดิน หร อหลืักฐานการชำระเงืิน ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นนำหลักฐานดังกล่าวมา 
ประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

๑๒. ในกรณีที่ศาลมืีคำพืิพากษาถืึงที่ สุดืืให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบื้านให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้น้ันนำหลักฐานการชำระเงืินและสำเนาค าพืิพากษาดังกล่าวมาเป็นหลักฐาน ประกอบการย ่น
แบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ 

๑๓. ในกรณีที่มืีการขยายวงเงินกู้หร อขยายระยะเวลาการผ่อนช าระเงืินกู้เพื ่อชำระราคาบ้านให้น า
หลักฐานการผ่อนชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจ านวนเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนช าระที่เหล ออยูื่ของสัญญา เงินกู้
ฉบับแรกเทื่านั้น 

ความในวรรคหน่ึงไม ใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้เพ์ื่อชำระราคาบ้าน์ที่ค์้างชำระ
อยู เนื์ องจากสถาบันการเงินเปล่ียนแปลงอ์ัตราดอกเบ้ีย ท้ังนี้ ต้องม์ิใช เหตุจากผู้กู้ 

๑๔. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูื้ใดืืต้องไปปฏืิบัติราชการประจำส านักงานในตื่างทื้องท่ี เน ื่องจาก 
สำนักงานท่ีปฏิบัติราชการประจำอยู่เดืิมได้ยื้ายสถานทีื่ทำการไปต้ังในท้องท่ีใหมื่มีสิทธิไดื้รับค่าเช่าบ้านตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวื่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ
ค าส่ังไห้เดินทางไปประจำส านักงานในต่างทื้องท่ีตามขื้อ  ๖ื เวื้นแต่ท้องท่ีใหมื่ท่ีสำนักงานได้ย้ายไปนั้นเป็น เขต
ทื้องที่ติดต่อกับทื้องที่ทืี่ตั้งสำนักงานเดิมืืืและมีขนส่งสาธารณะประจำทางให้บริการ 

๑๕. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูื้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านืืืให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามอืัตราเงืินเด อนสุทธิ 
แต่ถ ื้าอืัตราเ งิน เด ื อน สุทธิขั้ น ใดไม่ ตร งกับอืัตราเ งิน เดื อน ในบัญชีอืัตราค่า เ ช่ าบ้ านตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนทื้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และทีื่แกื้ไขเพืิ่มเติมให้เบืิกใน 
อืัตราท่ีใกล้เคียงแต่ไม่เกืินอืัตราเงินเด อนสุทธิทีื่ได้รับ 

๑๖. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูื้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน   ซึื่งมีเงืินเพิ่มพืิเศษรายเด อนสำหรับคื่าวิชาหร อ
เงิน เพืิ่มการเล ่อนฐานะหร อสำหรืับประจำตำแหน่งท่ีตื้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรื อสำหรับการสู้รบใหน้ำเงินเพืิ่ม 
ดังกล่าวมารวมกับเงินเด อนสุทธิที่ได้รับืแล้วเทียบกับอืัตราเงินเด อนตามขืั้นเงินเด อนในระดับที่ได้รับในปัจจุบัน หร อ
ขั้นเงินเด อนที่ใกล้เคียงในระดับเดียวกันหร อระดับถัดไปตามล าดับืืแล้วให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามขั้นเงินเด อน นั้น 

 

 
 



 
 
 

เอกสารประกอบการขอเบ กเง นค่าเช่าบ้าน 
 

1. ขั้นตอนการขออนุมิัติ มิีเอกสารแนบดังนี้ 
0. บันทึกเสนอขออนุมัตืิเบิกขอรืับเงินค่าเช่าบ้าน 
1.  แบบคำขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) มีการเสนอให้ผู้มืีอำนาจรับรองการมีสืิทธิลงนามรับรอง

แล้ว 
2.  ค าส่ังบรรจุ ค าส่ังโอน รับโอน ค าส่ังให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหมื่ในต่างทื้องทีื่ของ

ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิก เพื ่อดูว่ามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
3. แบบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการโดยระบุความเห็นของคณะกรรมการตามหมาย

เหตุ 
4. ส าเนาค าส่ังแต่งตัื้งคณะกรรมการตรวจสอบขื้อเท็จจริงของข้าราชการืท่ีย ่นเร ื่องขอรับคื่าเช่าบ้าน

รับรองส าเนาถูกตื้อง 
5. ค าส่ังเล ่อนขั้นเงินเดื อนครั้งสุดท้าย รับรองส าเนาถูกตื้อง 
6.  สัญญาเชื่าบ้าน สืัญญาเช่าซ ้อ หร อสัญญาเงินกู้เพื ่อช าระราคาบ้านอย่างนื้อยตื้องมี สาระส าคัญ 

ดังนี้ 
(1) สัญญาเชื่าบ้านต้องระบุวัน เด อน ปี ท่ีท าสัญญา ช ่อคู่สัญญา สถานท่ีเช่า วืัน

เริ่มต้นแห่งสัญญาเช่า ระยะเวลาการเช่า วันส้ินสุดสัญญาเชื่า และอืัตราค่าเช่าตื่อ 
เด อน และติดอากรแสตมปื์พืันละบาทตื่อปี 

(2) สัญญาเชื่าซ ้อหรื อสัญญาเงินกูื้เพื ่อช าระราคาบ้าน ใหื้ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบัน
การเงินได้ โดยต้องระบุช ่อคู่สัญญา สถานท่ีเช่าซ ื้อหรื อสถานท่ีกืู้เงืิน วืัน เริ่มต้น
แห่งสัญญา ระยะเวลาการช าระค่าช าระค่าเช่าซ ื้อหรื อการผื่อนชำระเงืินกู้ วันส้ินสุด
สัญญา จ านวนเงินท่ีเช่าซ ้อหร อวงเงินกู้และจ านวนเงินท่ีต้องผื่อนชำระ รายเด อน 

(3) กรณีการย ่นหลักฐานท่ีเป็นสัญญาเงินกู้เพื ่อช าระราคาบ้าน ต้องแนบสัญญาซ ื้อ ขาย
บ้าน สืัญญาซ ื้อขายบ้านพร้อมท่ีดิน หร อสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน แล้วแต่ กรณี 
เป็นหลักฐานประกอบด้วยและหากวงเงินในสัญญาดังกล่าวต่ ากว่าสัญญา เงินกู้ 
ข้าราชการผู้มีสิทธิตื้องย ่นหลักฐานท่ีสถาบันการเงินรับรองว่า หากมืีการกู้เงินตาม
วงเงินในสัญญาดังกลื่าว จะต้องมืีการผ่อนชำระรายเด อนเป็นจ านวนเท่าใด 

7.  หนังส อรับรองการเช่าบ้าน 
8. เอกสารต่างๆ ของผู้ให้เชื่าท่ีแสดงให้ทราบถึงเลขประจำตัวผู้เสืียภาษี กรรมสิทธิื์ของบื้านเช่า เช่น 

ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ให้เชื่า รับรองส าเนาถืูกตอ้ง 
9. มีแปลนบ้าน และผังบ้านถืึงท่ีทำงานพอสังเขป 
10. สัญญากู้เงินและจ านองกับสถาบันการเงิน (กรณีผื่อนชำระเงินกูื้) 
11. สัญญาจ านองทีื่ดิน (กรณีผื่อนชำระเงืินกู้) 
12. สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน (กรณีจ้างปลูกสร้างบ้าน) (กรณืีผ่อนช าระเงืินกูื้) 
13. สัญญาขายท่ีดินท่ีจดทะเบียนต่อพนืักงานเจ้าหน้าท่ี (ในกรณีปลูกสร้างบ้านบนทีื่ดินของตนเอง) 

(กรณีผื่อนชำระเงืินกู้) 
14. สัญญาขายบ้านท่ีจดทะเบียนต่อพนืักงานเจ้าหน้าท่ี (กรณีกืู้เงินมาซ ื้อบ้านพรื้อมท่ีดินในคราว

เดียวกัน แต่มีการท าสัญญาซ ื้อขายและจดทะเบียนเฉพาะทีื่ดินไมื่รวมส่ิงปลูกสร้าง ข้าราชการ 
ต้องด าเนินการทำนิตืิกรรมซ ้อขายบ้านและจะทะเบียนตื่อพนักงานที่ดิน นับตัื้งแต่วันที่ท าสัญญาซ ้อ
ขายบ้าน) 

15. รายการประมาณการงบประมาณค่ากอ่สร้างบ้าน (กรณีผ่อนชำระเงืินกู้) 



 

16. ใบขออนุญาตใหื้กื่อสร้างอาคารและขอเลขท่ีบื้าน (กรณีผ่อนชำระเงืินกู้) 
17. ส าเนาบัตรผู้เสียภาษีอากรผูื้ขายหร อผู้รับจ้าง (กรณีผ่อนชำระเงืินกูื้) 
18. ส าเนาทะเบียนบา้นหลืังท่ีซ ้อหร อปลูกสร้าง (กรณีผ่อนช าระเงินกูื้) 
19. ส าเนาโฉนดท่ีดินบ้านหลืังท่ีซ ื้อหร อปลูกสร้างแผนผืังท่ีต้ังบื้าน (กรณีผ่อนชำระเงินกู)้ 
20. แบบค าขอรับเงินผื่านธนาคาร พร้อมส าเนาหน้าสมุดบัญชืีธนาคาร 
21. เม ่อมืีการรับรองสืิทธิและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เสนอให้ผู้มืีอำนาจอนืุมัติการเบืิกคื่าเช่า

บ้านแต่งตั้งขื้าราชการจ านวนไมื่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการืืืื แนบค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้าน
พรื้อมรายช ่อ โดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคื่าเช่าบ้าน 

✓กรณิีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบวาได้เช่าบ้านและพืักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้านและ
การเข้าพืักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอืัตราค่าเช่าบ้านเม ่อเปรียบเทืียบกับสภาพแห่งบ้าน 

✓กรณีเช่าซ้ือบ้านหรือกู้เง นเพื่อช าระราคาบ้านิิ ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซ ื้อบ้าน หร อสัญญาเงินกู้เพื ่อ
ช าระราคาบ้าน วงเงินเช่าซ ื้อหร อวงเงินกืู้ 
เอกสารหลืักฐานอื ่นท่ีเกี่ยวข้อง และวันเริ่มต้นการเข้าพืักอาศัยอยู่จริงในบ้าน 
เม ่อผู้มืีอำนาจลงนามอนุมืัติคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการแล้ว ลงทะเบียนคุม และน าไปออกเลขค าส่ัง

ท่ีส านืักงาน สื่งเร ่องค นต้นสังกืัดของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เพ ่อใหื้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความ
เหมาะสม เพื ่อจัดท ารายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านื(ตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑื์และวิธีการเกี่ยวกับการเบืิกจ่ายเงินค่าเชื่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549) 

รับเอกสารหลักฐานทัื้งหมด พร้อมแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน ข้าราชการืืื 
เพ อ่เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามอนืุมัติให้เบิกค่าเชื่าบ้านได้ตามสิทธิ 

2. ขั้นตอนการขอเบ ก เอกสารที่ใช้แนบเป็นหลักฐานการเบ กจ่าย 
1.  แบบใบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
2.  ใบเสร็จรับเงิน 

กรณิีเช่าบ้าน ใช้ใบเสร็จค่าเช่าบ้าน 
กรณิีเช่าซ้ือ กรณีกืู้เงินเพื ่อช าระราคาบ้านใช้ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารหร อจากการเคหะแห่งชาติ 
หมายเหตุ การขอเบืิกคื่าเช่าบ้านประจ าเดื อนให้ใช้เอกสารข้อ 1 และ ขื้อ 2 

 
 
 กรณิีต่อสัญญาเช่า 

0. บันทึกเสนอขอต่อสัญญา 
1.  ส าเนาแบบค าขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ฉบับเดิม รับรองส าเนาถืูกตื้อง) 
2.  แบบค าขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ฉบับใหม่ 
3.  สัญญาเชื่าบ้าน (ติดอากรแสตมป์ 1000 ละ 1 บาท) ฉบับใหม่ 
4. ค าส่ังเล ่อนขั้นเงินเดื อนครั้งสุดท้าย รับรองส าเนาถูกตื้อง 
5. ส าเนาสัญญาเชื่าบ้านฉบับเดืิม รับรองส าเนาถืูกต้อง 

 

การเปลี่ยนแปลงอิัตราเบ กค่าเช่าบ้าน/เดือน 
1. บันทึกเสนอขอเบิกคื่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซ ้อ/ผื่อนชำระเงืินกู้ เพืิ่มจากอืัตราเด อนละ .............เป็น อืัตรา

เดื อนละ................. 
2. ส าเนาสัญญาเชื่าบ้าน/สัญญาเงินกู้ทืั้งหมด หนังส อสัญญาซ ้อขายท่ีดินจากส านักงานท่ีดิน รับรอง

ส าเนาถืูกตื้อง 
3. ส าเนาค าส่ังเล ่อนขั้นเงินเดื อนครั้งสุดท้าย รับรองส าเนาถืูกตื้อง 



 
 
 

4. ส าเนาแบบค าขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ฉบับท่ีไดื้รับอนุมัติ รับรองส าเนาถืูกต้อง 



 

เอสารหมายเลข 1 
 

เลขที่….........../................ 
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) 

ส่วนที ่ 1 การขอรับค่าเชิ่าบ้าน 
 
 

เขียนท่ี ........................................................ 
วันที่.............    เด อน....................................พ.ศ....................... 

1. ข้าพเจ้า .............................................................. ต าแหน่ง…….............................................................................. 
ขอย ่นรับคื่าเช่าบ้าน ต่อ .............................................................................................................. ........  (ผู้อนุมัตืิ) 

2. ข้าพเจ้า       เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก     กลับเข้ารับราชการและปฏิบัติงานใน 
ต าแหน่ง.........................................ท้องท่ี ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด.................................................เงินเด อน .......... ...................... บาทื(..........................................................) 
โดยได้รายงานตัวเม ่อวันท่ี......... เด อน.....................พ.ศ. ......... .... 

3. บัดนี้ืืืื  อปท  จังหวัดื  กรมื  กระทรวง ได้มีค าส่ังให้ข้าพเจ้ารับราชการประจ า             
ต าแหน่ง...................................เงินเด อน ...................................บาท ท้องท่ี ต าบล/แขวง......................................... 
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.............  ........................................... 
โดยได้รายงานตัวเม ื่อวันท่ี ................ เด อน................................พ.ศ. ..................... 
4. ข้าพเจ้าได้ เช่าบ้านพักเพื ่ออยูื่อาศัย  เช่าซ ้อบ้านเพื ่อทีอ่ยูื่อาศัย บ้านเลขทืี่............................ 

ซอย................... ......................... ถนน..............................................ต าบล / แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต..................................................  จังหวัด ................................................... 
ต้ังแต่วันท่ี........... เด อน ............................พ.ศ. ................ ถึงวันท่ี........... เด อน........... ............... พ.ศ. .................. 
ตามสัญญาเช่า/ สืัญญาเช่าซ ื้อ ฉบับลงวันท่ี ............... เด อน ................................................. พ.ศ. ........................ 
ช ่อเจ้าของบ้าน / ผืู้ให้เช่าช่วง / ผู้ให้เชื่าซ ้อืืื .............................................................................................................. 
เลขประจ าตัวผู้เสืียภาษีอากร ืืืหร อ  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ื 
บ้านเลขทืี่ืืื .................................. ซอย.................................................. ถนน .......................................................... 
ต าบล / แขวง.................................... อ าเภอ/เขต................... ..................... จังหวืัด.............................................. 
โทรศัพท์ ................................................................ ในอัตราเด อนละ .................................... ........... บาท 

5. ข้าพเจ้าได้ กู้ย มเงินเพื ่อซ ้อบื้าน กู้ย มเงินเพื ่อปลูกสร้างบ้าน 
บ้านเลขทืี่ .......................ซอย................................. ถนน ....................................ตำบล/ แขวง.................................
อำเภอ/เขต............................................... ...     จังหวัด............................................. 

5.1 ช ่อผู้ให้กู้ ............................................................ สาขาื ............................................................   
ต้ังอยู่ท่ี ............................ ซอย ...................... ถนน ................................. ต าบล /แขวง.................................... 
อำเภอ/เขต..............................................    จังหวัด.................................. โทรศัพท์ ..................................................  
จ านวน ......................................... บาท  (    .............................................................................................) 
ช าระเงืินกู้เดื อนละ ................... บาท (...........................................................) 
ต้ังแต่วันท่ี ........... เด อน............................พ.ศ......... ถึงวันท่ี ................. เด อน .......................... พ.ศ. ..............  
ตามสัญญากู้ยื มเงิน ฉบับลงวืันท่ี ...................... เด อน..................พ.ศ. ............... 



 
 
 

 

5.2 ช ่อผู้ขาย / ผืู้รับจ้างปลูกสร้างบ้านืืื ......................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสืียภาษีอากร หร อ 
เลขประจำตัวบัตรประชาชนื 
บ้านเลขทืี่ ..................... ซอย ..................................ถนนืืื ............................................. อำเภอ / เขต ........................... 
จังหวัด ............................ 
ตามสัญญาซ ้อขาย / สัญญาจ้าง ฉบับลงวันท่ี......................เด อน..................................... พ.ศ. .................................... 

ข้าพเจ้าจึงขออนญุาตเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิทีพ่ืึงจะได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่ วันท่ี .............. เด อน ................................. พ.ศ. .................... เป็นต้นไป ืืืืืืืืืืืืืื
และขอรับรองว่าข้าพเจื้ามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น 
และท่ีแก้ไขเพืิ่มเติมทุกประการ 

 
 

ลงช ่อ ...................................................................... 
(................................................................ ...) 

ส่วนท่ีิิ2 การรับรอง 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆืแล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้นี้มืีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตืิม 

 
 

ลงช ่อื................................................................ 
( ........................................................... ) 

ตำแหน่ง ............................................................... 
วืันท่ี ........... เดื อน ............................ พ.ศ. ........... 

        ส่วนที่ิิ3 การอนิุมัต  

อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ 
ต้ังแต่วันท่ีื....................เด อน........................................ืพ.ศ.ื............ 

 
 

ลงช ่อื................................................................ 
( .................................................................. ) 
ตำแหน่ง ............................................................... 
วืันท่ี ........... เดื อน ............................ พ.ศ. ........... 
 

 
 



 

แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 
 
 

๑. ช ่อ-นามสกุล..…................................................................... ต าแหน่ง........................................................... 
สังกัด............................................................................. 

 

๒. ได้เช่าบ้าน เช่าซ ้อบ้าน เลขท่ี............................... ซอย...............................................…………..…… 
ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวืัด........................................................................................ 
ตามสัญญาลงวืันท่ี............เด อน.................................. พ.ศ. ..................... 
ค่าเช่าบ้านหร อคื่าเช่าซ ้อบื้านเด อนละ..............................บาท (.................................................................................) 

 

๓. การกืู้ย มเงินเพื ่อช าระราคาบ้าน ซ ้อ  จ้างปลูกสร้างบ้าน บ้านเลขทืี่.....................ซอย................................... 
ถนน..............................................ต าบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.................................................. 
จังหวืัด....................................................................... 

 

ท าสัญญาเงินกูื้กับ..........………………..……………………………..…..................................................... 
จ านวน....................................บาท (...................................................................................…………........................) 
ช าระเงืินกู้เด อนละ.....................................บาทืืืืื (....................….................................................................. .........) 
ตามสัญญาลงวันที่...............เด อน........................................................พ.ศ. ......................... 

 

ท าสัญญาซ ื้อบ้านสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านกับ................................................................……  
ราคา.......…......................บาทืืืืื (.......................................................................................................................) 
ตามสัญญาลงวันที่...….........เด อน...………………….....…...............พ.ศ.     ………........... 
บ้านต้ังอยู่บนท่ีดิน โฉนดท่ีดิน เอกสารสิทธิอ ่น (ระบุ)............................ 
เลขท่ี.............................. เลขท่ีดิน.....……………………........................ ต าบล................................................... 
อำเภอ............................................................      จังหวัด........................................................................................ 
เป็นกรรมสิทธืิ์ของ....................................….…………………………………………………………………. 



 

- 2 - 
 

การรับรองของกรรมการ 
 

ได้ตรวจสอบขื้อเท็จจริงแล้ว ขอรับรอง ว่า................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
......................….............................................................. ............................................................................................. 

 
 

(ลงช ่อ)    .......................................................................กรรมการ 
(..................................................................) 

(ลงช ่อ)    .......................................................................กรรมการ 
(.....................................................................) 

(ลงช ่อ)    .......................................................................กรรมการ 
(.....................................................................) 
วันท่ี................................................................ 

 

 
 
 

หมายเหตุ : คณะกรรมการควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในแนวทางดังต่อไปนี ้เพื ่อสรุปความเห็นต่อผู้อนืุมัติการเบิก 
ค่าเช่าบ้าน 

๑. บุคคลท่ีท านิติกรรมต่าง ๆ มีตัวตนหร อไม่ 
๒. ส าหรับกรณีบ้านเช่าต้องตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีทืี่ผู้ให้เช่าไม่ใช่เจ้าของ

บื้านต้องตรวจสอบสัญญาเชื่าจากเจ้าของบ้านด้วย 
๓. สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เชื่าซ ้อ หรื อราคาซ อ้ขาย หร อไม่ 
๔. ขนาดบ้านเหมาะสมกับจำนวนคนในครอบครัวที่อาศัยรว่มกืันอยู่จริง เพืียงใด 
๕. ในกรณืีท่ีเช่าบ้าน จะตื้องตรวจสอบว่ามีความจ าเป็นตื้องเช่าจริงหร อไม่ 
๖. ตรวจสอบการเข้าพืักอาศืัยอยู่จริงในบ้าน ต้ังแต่เม ื่อใด 
๗. อื ่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหมายเลขิ3 
 

แบบขอเบ กเง นค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
1. การขอเบ กและการรับรอง 
ข้าพเจ้า .....................................................ืต าแหน่ง ........................................... สังกัด ................................................... 

1.  ขอย ่นเบืิกเงืินค่าเช่าบื้าน ดังนี ้
1.1 ข้าพเจ้าได้จ่ายเงิน ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซ ้อ ค่าผ่อนชำระเงืินกู ้ให้แกื่

............................................................... ประจ าเด อน......................................................................... 
ตามใบเสร็จรับเงิน.....................ฉบับืืื เป็นจ านวน...................................บาท (.....................................................................) 

1.2ืข้าพเจ้าได้รับเงินเดื อน เดื อนละ............................บาท (.............................................................................) 
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามทืี่ได้รับอนุมัติในแบบขอรับค่าเช่าบ้านื (แบบ 6005) เลขท่ี ……………..................................... 
ไม่เกืินเด อนละ......................................บาท (.............................................................................................) 

1.3 ืข้าพเจ้าขอเบืิกเงืินค่าเช่าบ้านประจ าเด อน........................................................... รวม.........................เด อนืืืืืืืืืื 
เป็นเงิน.......................................บาท  (..........................................................................................................................) 

1.4ืพร้อมนีื้ข้าพเจ้าไดื้แนบใบเสร็จรับเงิน จ านวน ................................ฉบับ มาด้วยแล้ว 
2. ืข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีใหไ้ว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขื้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่า เช่าบ้าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนท้องถิ่นืืและได้ด าเนินการถูกต้อง ตามระเบียบทุก
ประการแล้ว 

      (ลงช ่อ).................................................ผู้ขอเบิก 
(..........................................................) 

ต าแหน่ง.........................................................  
วันท่ี..............เด อน......................... พ.ศ. .................... 

2. การอนมุิัต  
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ 

ตั้งแต่วันที่................เด อน...............................พ.ศ.    ............................ 
 

(ลงช ่อ)....................................................... 
(........................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 
วันท่ี..............เด อน.......................พ.ศ. .................. 
 
 
 

3. การรับเง น 
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน จ านวน..................บาท (......................................................................................) 

ไว้ถกูตื้องแล้ว 
                                                                   (ลงช ่อ)......................................................ผู้รับเงิน 

(.......................................................) 
วันท่ี.................เด อน......................พ.ศ. ............... 
 
   (ลงช ่อ).....................................................ผู้จ่ายเงิน 

(.....................................................) 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืวันท่ี................เด อน......................พ.ศ. .............. 
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แบบค ารับรองของเจ้าบ้าน 
 
 

วันท่ี.................. เด อน............................ พ.ศ. ................ 
 
 

ข้าพเจ้า...........................................................ท่ีอยู่ืื ...................................................................................... 
ข อ รั บ ร อ ง ว่ า ..............................................................................................................................................................
ไ ด้ เ ช่ า บ้ า น เ ลขท ืี่ื ื ื  ........................................................................................................................................................
เพื ่อพืักอาศัยระหวื่างปฏิบัติราชการ มีกำหนด.............ปี ต้ังแต่วันท่ี.......................................................เป็น ต้นไป 
โดยผู้เช่าต้องเสียค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ให้เช่าในอืัตราเด อนละ .......................... บาท (.............................................) 
เป็นความจริงทุกประการ และขื้าพเจ้าได้ลงลายม อช ่อไว้เปื็นหลืักฐาน 

 
 

(ลงช ่อ)   ....................................................................... ผู้ให้เช่า 
(..............................................................) 

 
 

(ลงช ่อ)   .......................................................................พยาน 
(.....................................................................) 

 
 

(ลงช ่อ)   .......................................................................พยาน 
(.....................................................................) 


