
การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 
2. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
3. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2549 
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2552 
สรุปสาระส าคัญ 

1. บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
ข้าราชการ 8 ประเภท ได้แก่ 
1.1 ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
1.2 ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
1.3 ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
1.4 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
1.5 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
1.6 ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ 
1.7 ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 
1.8 ข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 

2. การเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าส านักงานในต่างท้องที่และไม่เข้า 

ข้อยกเว้นที่ท าให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ในกรณีดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
2.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว 
2.2 มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ โดยไม่ 

มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
2.3 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง 

ส าหรับกรณีที่ข้าราชการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับ 
ราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 แล้ว จึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่ท าให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

 “สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกับ 
การเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

 “ท้องที”่  หมายความว่า  กรุงเทพมหานคร อ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือท้องที่ของอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ 
ที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันตามมาตรา 5 

 “ท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรก”  หมายความว่า  ท้องที่ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ 
ราชการหรือมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 “ท้องที่ท่ีกลับเข้ารับราชการใหม”่  หมายความว่า  ท้องที่ท่ีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี ้
 



 “ภัยพิบัต”ิ  หมายความว่า  ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ 
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 

3. สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน 
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  จะมีสิทธิได้รับตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้เช่าอยู่จริงแต่ไม่ 

ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดลงในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน หรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
  วันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่  หมายถึง  วันที่ข้าราชการผู้นั้นได้ไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ ณ ส านักงานแห่ง
ใหม่ในต่างท้องที ่

4. สิทธิการน าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้านข้าราชารในท้องท่ีเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องท่ีใหม่ 
ข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านโดยเช่าบ้านอยู่แล้ว ต่อมาได้ย้ายไปประจ าในท้องที่อ่ืนซึ่งตน 

มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน หากคู่สมรสหรือบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้นั้น ไม่อาจติตตามข้าราชการผู้นั้นไปได้ และ
บุคคลดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป ก็ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้าน
ในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าในท้องที่ใหม่ได้ 

5. สิทธิการน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านมาเบิก 
ค่าเช่าบ้าน 
      สิทธิการน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน จะต้องท า
ความเข้าใจเสียก่อนว่าสิทธิตามมาตรา 17 นี้ มิได้เกิดขึ้นทันทีที่ข้าราชการได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ าในต่าง
ท้องที่ ข้าราชการผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 17 นี้ได้ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ก่อน กล่าวคือ 
ต้องได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่โดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา 7 (1) - (3) จึงสามารถใช้สิทธิน า
หลักฐานการผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการการได้ตามมาตรา 17  ดังนั้นจึงเป็นหลัก
ส าคัญมากที่จะใช้พิจารณาว่า ข้าราชการผู้ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจ าส านักงานในต่างท้องที่ จะมีสิทธิน าหลักฐานการ
ผ่อนช าระเงินเพื่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการตามมาตรา 17 ได้หรือไม่ 
 
 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อ   หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือซื้อบ้าน    มาเบิกค่าเช่าบ้าน มีดังนี ้

1. จะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระ 
อยู่ในขณะนั้น 

2. บ้านหลังที่เช่าซื้อ หรือผ่อนช าระเงินกู้ จะต้องอยู่ในท้องที่ท่ีข้าราชการผู้นั้นย้ายไปปฏิบัติราชการ 
ประจ าอยู่ที่ส านักงานแห่งใหม่ 

3. บ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้ จะต้องใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและข้าราชการผู้นั้นได้อยู่อาศัยจริง 
4. ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่านช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่ 

นั้นจะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถ
พักอาศัยอยู่ได ้

5. หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับ 
บุคคลอ่ืนในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับบ้าน
หลังดังกล่าว 

6. จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและ 
สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 162 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549) 



7. จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับบ้านหลังหนึ่ง 
หลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีกและเป็นการใช้สิทธิ
น าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้าน
ที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 

8. หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน 
ข้าราชการได้โดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0409.5/ว 162 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549) 
 กรณีข้าราชการใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ขายบ้านหลังดังกล่าวไประหว่างที่ยังผ่อนช าระบ้านหลังดังกล่าวไม่หมดไม่ท าให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         หลักฐานการย่ืนค าขอรับค่าเช่าบ้าน

1. บันทึกข้อความ จ านวน 1 ฉบับ โดยผ่านหัวหน้าสายงานตามล าดับช้ัน

2. แบบ 6005 (แบบขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน) พร้อมการรับรองสิทธิ จ านวน 1 ชุด  

3. ข้อมูลของผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้าน 1 แผ่น ต้องระบุว่าย้ายตามค าร้องขอหรือไม่ด้วย ซ่ึงมีผลตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน มาตรา 7

พร้อมวาดแผนท่ีสถานท่ีเช่าพักอาศัยแนบประกอบ

4.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก  / กรณีท่ีสามี หรือภรรยายอยู่คนละบ้าน ขอทะเบียนบ้านของสามีหรือภรรยาแนบประกอบด้วย

5.  แบบรายงานการตรวจสอบ การขอรับค่าเช่าบ้าน (รายงานคณะกรรมการตรวจบ้าน) พร้อมแนบค าส่ังคณะกรรมการตรวจบ้าน

6.  ส าเนาค าส่ังโอนย้าย ให้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหม่ และ ก.พ. 7 ในกรณีขอเบิกคร้ังแรก

กรณีเช่าบ้าน

1.  สัญญาเช่าติดอากรแสตมป์ร้อยละ 10 ส.ต. ต่อเดือน (1,000 ละ 1 บาท / ราคาค่าเช่าท้ังหมด)ในสัญญาเช่าควรระบุระยะเวลาเช่า

   ท่ีแน่นอน  (โดยระบุระยะเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุด  รวมระยะเวลาเช่าท้ังหมด)  ระบุสถานท่ีเช่าท่ีชัดเจน   และมีพยาน 2 ท่าน

   ลงนามในสัญญาเช่า

2.  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีเช่า 

3.   เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ ของผู้ให้เช่าในบ้านท่ีให้เช่า

3.1 ส าเนาโฉนดท่ีดินบ้านหลังท่ีเช่า  กรณีเช่าบ้านบุคคลธรรมดา  , ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน  / เอกสารเก่ียวกับการเสียภาษีโรงเรือน

3.2  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า

3.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการ  กรณีบุคคลธรรมดา ด าเนินการอพาร์ทเม้นท์ 

3.4  หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล   เพ่ือด าเนินการให้เช่าท่ีพัก

3.5  ส าเนาบัตรผู้เสียภาษี ส าหรับบุคคลธรรมดา  หรือ ส าเนา ภ.พ. 20 ส าหรับนิติบุคคล

3.6  ในกรณีเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของกิจการไม่สามารถ ลงช่ือในสัญญาเช่าได้  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจแนบประกอบด้วย

กรณีผ่อนช าระเงินกู้/เช่าซ้ือ

1.  แนบสัญญาซ้ือขายบ้านพร้อมท่ีดิน

2.  ส าเนาสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์  

3.  ส าเนาจ านองบ้านไว้กับธนาคารพาณิชย์

4.  ส าเนาโฉนดท่ีดิน

5.  ในกรณี ราคาซ้ือขายบ้าน ต่ ากว่าสัญญากู้เงิน ให้ขอหนังสือรับรองการกู้เงิน

 อ่ืน .......................................................................................................................

หมายเหตุ *** เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง และความคล่องตัวในการเบิกจ่าย

ข้ันตอนการเบิกจ่าย (เงินค่าเช่าบ้านจะเข้าบัญชีพร้อมกับเงินเดือนของพนักงานราชการ)

 - ค่าเช่าบ้าน ย่ืนเอกสารภายนในวัน 10 ของเดือน

 - ค่าเช่าซ้ือบ้าน ย่ืนเอกสารภายในวันท่ี 18 ของเดือน

ส่งภายหลังวันท่ีท่ีก าหนด จะเบิกจ่ายให้ในเดือนถัดไป 

หลักฐานประกอบการเบิก

1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

2. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซ้ือบ้าน


