คู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

จัดทำโดย
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คำนำ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกมัธ ยมศึกษาเขต 5 เป็ น หน่ วยเบิ กจ่าย ที่มี ห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบในการเบิ ก
จ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5 ซึ่งการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จะจ่าย
ได้เฉพาะตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการครั้ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ดังนั้น การที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องรู้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยมีหนังสือคู่มือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
หนังสือเล่มนี้คณะผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปใน
แนวทางที่ดีได้กำหนดไว้ หวังว่าหนั งสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้านและผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มการเงิน
และสินทรัพย์

สารบัญ
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

แนวทางการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5
เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
2.1 กรณีเช่าบ้าน
2.2 กรณีผ่อนชำระเงินกู้
แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
4.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
4.2 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4.3 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552)
4.4 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
5.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
5.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และวีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยอาคารที่พักประจำตำแหน่งของ
ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยอาคารที่พักของศาลยุติธรรม
ในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2554
แบบฟอร์ม
9.1 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
9.2 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
9.3 คำรับรองประกอบคำขอรับค่าเช่าบ้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5

9.4 บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
9.4.1 ข้าราชการศาลยุติธรรม
9.4.2 ข้าราชการตุลาการ
10. ตัวอย่าง
10.1 การกรอกแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
และแบบรายงานตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
10.1.1 กรณีผ่อนชำระเงินกู้
10.1.2 กรณีเช่าบ้าน
10.2 หนังสือการรับรองการจดทะเบียนบุคคล
10.3 หนังสือรับรองการกู้เงินจากธนาคาร

หน้า
1
2-3
4-5
6-22
23-31
32-42
43-47
48-62
63-67
68-71
72-74
75-87
88-89
90
91-92
93
94

95-105
106-109
110
111

แนวทางการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5
ผู้ใช้สิทธิ
ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ ๖๐๐๕)
พร้อมเอกสารประกอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ผอ.สำนัก/กอง
แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
คณะกรรมการฯ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสาร
พร้อมรายงานและรับรอง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

เสนอผู้อำนวยการสำนัก/กอง

คณะกรรมการส่งเอกสาร
คืนผู้ใช้สิทธิเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
ลงนามรับรองแบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ ๖๐๐๕)
ส่วนที่ ๒
สำนักการคลัง

ไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่รับเรื่องขอเบิกค่าเช้าบ้าน
และตรวจสอบเอกสาร

ผอ.สำนัก/กอง
แจ้งผู้ขอใช้สิทธิดำเนินการให้ถูกต้อง

ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

-

จัดทำบันทึกเสนอขออนุมตั ิ
เสนอ แบบ ๖๐๐๕ พร้อมเอกสำร

หัวหน้ากลุ่มการเงิน สำนักการคลัง
ตรวจสอบความถูกต้อง
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ตรวจสอบความถูกต้อง
เลขาธิการสำนักงานศาลยุตธิ รรม
ลงนามอนุมัติ

ตัวอย่างการยื่นเอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้านที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5
เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน (โดยการเช่าบ้าน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5
การขอรับค่าเช่าบ้าน
1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
2. บันทึกการขอเบิกค่าเช่าบ้าน, คำรับรองประกอบคำขอรับค่าเช่าบ้าน
3. สำเนา ก.พ.7 *
4. หนังสือรายงานตัว ณ ศาลที่ไปฝึกปฏิบัติ, สำเนาคำสั่ง *
5. หนังสือสัญญาเช่าบ้าน ผู้ให้เช่าต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน **
- สำเนาทะเบียนบ้าน **
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี **
- สัญญาเช่าบ้าน ระบุระยะเวลาการเช่าที่แน่นอน จะต้องมีพยานลงชื่ออย่างน้อย 2 คน
ปิดอากรแสตมป์ (ราคาค่าเช่า X เดือน ÷ 1,000)
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ **
- แผนที่บ้านเช่า
*(เอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนาขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง)
การต่อสัญญาค่าเช่าบ้าน (บ้านหลังเดิม)
1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
2. บันทึกการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
3. หนังสือสัญญาเช่าบ้าน ระบุระยะเวลาการเช่าที่แน่นอน จะต้องมีพยานลงชื่ออย่างน้อย 2 คน
ปิดอากรแสตมป์ (ราคาค่าเช่า X เดือน ÷ 1,000)
การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพิ่ม (ตกเบิก)
1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
2. บันทึกการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
3. สำเนาคำสั่ง *
4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน *
การยื่นเบิกรายเดือน
1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
2. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน
3. ยื่นเบิกภายในวันที่ 10 ของเดือนจะได้รับเงินค่าเช่าบ้านพร้อมเงินเดือนในเดือนนั้น
หากยื่นเบิกหลังวันที่ 10 ของเดือนจะได้รับเงินค่าเช่าบ้านพร้อมเงินเดือนในเดือนถัดไป
หมายเหตุ * หมายถึง ผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
** หมายถึง ผู้ให้เช่า รับรองสำเนาถูกต้อง

ตัวอย่างการยื่นเอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้านที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5
เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน โดยวิธีผ่อนชำระเงินกู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5
การผ่อนชำระกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน
1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
2. บันทึกการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
3. สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน (กรณีมีหลายสัญญาให้แนบทุกสัญญา)
4. สำเนาสัญญาจำนอง
5. สำเนาสัญญาซื้อขาย (กรมที่ดินออกให้)
6. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ซื้อ (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
7. สำเนา ก.พ.7
8. สำเนาโฉนด
9. สำเนาหนังสือรายงานตัว
10. ชื่อผู้ขาย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และที่อยู่
(เอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนาขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง)
การผ่อนชำระกู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
2. บันทึกการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
3. สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน
4. สำเนาสัญญาจำนอง
5. สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน พร้อมใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. สำเนา ก.พ.7
8. สำเนาโฉนด
9. สำเนาหนังสือรายงานตัว
10. ชื่อผู้รับจ้างปลูกสร้างบ้าน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และที่อยู่
(เอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนาขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง)
การยื่นเบิกรายเดือน
1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
2. ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระเงินกู้
3. ยื่นเบิกภายในวันที่ 10 ของเดือนจะได้รับเงินค่าเช่าบ้านพร้อมเงินเดือนในเดือนนั้น
หากยื่นเบิกหลังวันที่ 10 ของเดือนจะได้รับเงินค่าเช่าบ้านพร้อมเงินเดือนในเดือนถัดไป

แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่ าบ้ าน
๑. ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตาแหน่ง.................................................................................
สังกัด..........................................................................................................................
๒.  ได้เช่าบ้าน  เช่าซื้อบ้าน เลขที่........................................ซอย.....................................................................
ถนน................................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต..................................................
จังหวัด.............................................ตามสัญญาลงวันที่....................เดือน................................................พ.ศ......................
ค่าเช่าบ้านหรื อค่าเช่าซื้อบ้านเดือนละ..............................บาท (..........................................................................................)
๓. การกูย้ ืมเงินเพื่อชาระราคาบ้าน  ซื้อ  จ้างปลูกสร้างบ้าน
บ้านเลขที่.............................ซอย.......................................ถนน...........................................................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด...........................................

 ทาสัญญาเงินกูก้ บั ........................................................................................................................................
จานวน.......................................บาท (................................................................................................................................)
ชาระเงินกูเ้ ดือนละ..................................................บาท (...................................................................................................)
ตามสัญญาลงวันที่............................เดือน..............................................................พ.ศ..........................

 ทาสัญญาซื้อบ้าน 

สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
กับ.........................................................................................................................................................................................
ราคา.........................................บาท (..................................................................................................................................)
ตามสัญญาลงวันที่.................................เดือน.........................................................พ.ศ............................
บ้านตั้งอยูบ่ นที่ดิน  โฉนดที่ดิน  เอกสารสิ ทธิอื่น (ระบุ).............................................................
เลขที่..................................เลขที่ดิน........................................................................ตาบล.....................................................
อาเภอ.............................................................จังหวัด............................................................
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ...............................................................................................

/การรับรองของ...

-๒-

การรับรองของคณะกรรมการ
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ว ขอรับรองว่า............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

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

หมายเหตุ

คณะกรรมการควรตรวจสอบข้อเท็จจริ งในแนวทางดังต่อไปนี้ เพือ่ สรุ ปความเห็นต่อ
ผูอ้ นุมตั ิการเบิกค่าเช่าบ้าน
๑. บุคคลที่ทานิติกรรมต่าง ๆ มีตวั ตนหรื อไม่
๒. สาหรับกรณี บา้ นเช่าต้องตรวจสอบให้ทราบว่าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของใคร ในกรณี ที่
ผูใ้ ห้เช่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน ต้องตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านด้วย
๓. สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื้อ หรื อราคาซื้อขาย หรื อไม่
๔. ขนาดบ้านเหมาะสมกับจานวนคนในครอบครัวที่อาศัยร่ วมกันอยูจ่ ริ ง เพียงใด
๕. ในกรณี ที่เช่าบ้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีความจาเป็ นต้องเช่าจริ งหรื อไม่
๖. ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยูจ่ ริ งในบ้าน ตั้งแต่เมื่อใด
๗. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

(สาเนา)
พระราชกฤษฎีกา

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗*
------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็ นปี ที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย และ
มาตรา ๓ (๑) (๒ ) และ (๖) แห่ ง พระราชบัญ ญัต ิ ก ารก าหนดห ลัก เกณ ฑ์เ กี ่ ย วกับ การจ่ า ยเงิ น
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี้ เรี ย กว่า “พระราชกฤษฎีก าค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ.
๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
(๒) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๓) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๖) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๗) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
/มาตรา ๔ ....

-๒-

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ข้า ราชการฝ่ ายตุ ล าการศาลยุติ ธ รรมตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ย บข้าราชการฝ่ ายตุ ล าการศาลยุติ ธ รรม
ข้าราชการฝ่ ายอัย การตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการฝ่ ายอัยการ ข้าราชการ
พลเรื อนใน
มหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา ข้าราชการตารวจ
ตามกฎหมายว่าด้วยตารวจ
แห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารและข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครู
“เงิน เดือ น” หมายความว่า เงิน เดือ นสุ ท ธิ ที ่ข า้ ราชการได้รับ ทั้ง นี้ เมื ่อ หัก เงิน เบิก ลด
เนื่ องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชาหรื อเงินเพิ่มการ
เลื่อนฐานะ หรื อสาหรับประจาตาแหน่งที่ตอ้ งฝ่ าอันตรายเป็ นปกติหรื อสาหรับการสู้รบ
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรื อสหกรณ์ที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
การเคหะ ทั้ง นี้ ตามที่ ก ระทรวงการคลัง ก าหนด และกองทุ น บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการ
ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
“ท้องที่ ” หมายความว่า กรุ งเทพมหานคร อาเภอ กิ่ งอาเภอ หรื อท้องที่ ของอาเภอหรื อกิ่ ง
อาเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้เป็ นท้องที่เดียวกันตามมาตรา ๕
“ท้อ งที่ ที่ เริ่ ม รั บ ราชการครั้ งแรก” หมายความว่ า ท้อ งที่ ที่ ไ ด้รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง
ให้ปฏิบตั ิราชการ หรื อมีคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบตั ิราชการตาม พระราช
กฤษฎีกานี้เป็ นครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
“ภัยพิบตั ิ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติ หรื อความเสี ยหายอย่างใด ๆ ซึ่ งเกิดขึ้นโดยที่ ผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับความเสี ยหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่ วมรับผิดด้วย
มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอานาจประกาศกาหนดให้อาเภอหรื อกิ่งอาเภอหลาย
ท้องที่รวมกันเป็ นท้องที่เดียวกันได้
มาตรา ๖ ก ารจ่ าย เงิ น งบ ป ระ ม าณ ราย จ่ าย เป็ น เงิ น ค่ าเช่ าบ้ า น ข้ า ราช ก าร
ให้ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราตามพระราชกฤษฎี ก านี้
การเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
/มาตรา ๗ .

-๓-

มาตรา ๗ ข้าราชการผูใ้ ดได้รับ ค าสั่ งให้เดิ น ทางไปประจาส านัก งานในต่างท้องที่ มี
สิ ทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ตอ้ งจ่ายจริ งตามที่ สมควรแก่สภาพแห่ งบ้าน แต่อย่างสู งไม่เกินจานวน
เงินที่กาหนดไว้ตามบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผนู ้ ้ นั
(๑)
ทางราชการได้จดั ที่พกั อาศัยให้อยูแ่ ล้ว
(๒) มี เคหสถานอัน เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของตนเองหรื อ คู ่ส มรสในท้อ งที ่ที ่ไ ปประจ า
สานักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้คา้ งชาระกับสถาบันการเงิน
(๓) ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่ มรับราชการ ครั้ง
แรกหรื อท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔)

ได้ รั บ ค าสั่ ง ให้ เดิ น ทางไปประจ าส านั ก งานใหม่ ใ นต่ างท้ อ งที่ ต ามค าร้ อ งขอ

ของตนเอง
ข้าราชการผูใ้ ดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กาหนดในบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้าย
พระราชกฤษฎี ก านี้ ให้ ไ ด้รั บ ค่ า เช่ า บ้า นข้าราชการตามส่ ว นของเงิ น เดื อ นโดยค านวณตามวิ ธี ก าร ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๘ ข้าราชการผูใ้ ดต้องไปปฏิบตั ิราชการประจาสานักงานในต่างท้องที่เนื่องจาก
สานักงานที่ ปฏิ บ ัติราชการประจาอยู่เดิ มได้ยา้ ยสถานที่ ทาการไปตั้งในท้องที่ ใหม่มีสิ ทธิ ได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เช่นเดียวกับข้าราชการซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่าง
ท้องที่ตามมาตรา ๗ เว้นแต่ทอ้ งที่ใหม่ที่สานักงานได้ยา้ ยไปนั้นอยู่ใกล้เคียงกับท้องที่ ที่ต้ งั สานักงานเดิมตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๙ ข้าราชการผู ้ใดรั บ ราชการหรื อได้ รั บ ค าสั่ งให้ ไ ปรั บ ราชการในท้ องที่ ใด
และไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า เช่ า บ้า นข้า ราชการเพราะเหตุ ที่ มี เคหสถานอัน เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ของตนเองหรื อ
คู ่ส มรสตามมาตรา ๗(๒) แม้ว่า กรรมสิ ท ธิ์ ในเคหสถานได้โ อนไปด้ว ยเหตุใ ด ก็ ไม่ ทาให้เกิ ดสิ ทธิ
ที่ จะได้รับ ค่ าเช่ าบ้านข้าราชการในระหว่างรั บ ราชการในท้องที่ น้ ัน เว้นแต่ เคหสถานนั้น ถู ก ท าลายหรื อ
เสี ยหายเนื่องจากภัยพิบตั ิจนไม่สามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้
มาตรา ๑๐ ถ้าข้าราชการและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง
ข้าราชการผูใ้ ดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้และมีคู่สมรสเป็ น
ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร พนักงานส่ วนท้องถิ่น หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย /ว่าด้วย ....

-๔-

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรื อองค์การมหาชน ถ้า
คู่สมรสของผูน้ ้ นั ได้ใช้สิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านหรื อข้าราชการผูน้ ้ นั ได้อยูใ่ นที่พกั อาศัยที่
ทางราชการจัด
ให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๑ ข้า ราชการซึ่ งมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ าเช่ าบ้านข้า ราชการอยู่แ ล้ว ภายหลัง ได้รั บ
เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ตอ้ งจ่ายจริ งตามที่สมควรแก่ส ภาพแห่ ง บ้านแต่
อย่างสู ง ไม่ เกิ น จานวนเงิ น ที่ ก าหนดไว้ตามบัญ ชี อัตราค่ าเช่ า บ้านข้าราชการท้า ยพระราชกฤษฎี ก านี้ ถ้า
เงิ น เดื อ นที ่ ไ ด้รั บ เพิ ่ม ขึ้ น ไม่ต รงกับ ที ่ ก าหนดในบัญ ชี อ ตั ราค่า เช่ า บ้า นข้า ราชการดัง กล่า ว ให้ไ ด้รั บ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่ วนของเงินเดือนโดยคานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๑๒ การลดหรื อ งดเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ นแก่ ข ้า ราชการผู ้ใ ด เนื่ อ งจากการถู ก ตัด
เงิ น เดื อ นหรื อ การลาโดยไม่มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น เดื อ น ไม่ก ระทบต่อ สิ ท ธิ ข องผู น้ ้ ั น ที่ จ ะได้รั บ ค่า เช่ า บ้า น
ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรื อ
งดเบิ ก จ่ ายเงิ น เดื อนเช่ น ว่านั้น เว้น แต่เป็ นการลาติ ดตามคู่ส มรสซึ่ งย้ายไปรับ ราชการ
ใน
ต่างประเทศ
มาตรา ๑๓ ข้าราชการผูใ้ ดซึ่ งมีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการถูกสั่งพักราชการหรื อถูก
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อมี กรณี อื่นใดอันเป็ นเหตุให้ถูกงดเบิ กจ่ายเงินเดื อนให้งดเบิ กจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ เมื่อกรณี ถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผูน้ ้ นั มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณี เช่นว่านั้นสาหรับเดือนใด
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการสาหรับเดือนนั้นตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๔ ให้ขา้ ราชการมี สิทธิ ได้รับเงินค่าเช่ าบ้านข้าราชการตั้งแต่วนั ที่ ขา้ ราชการผู ้
นั้นได้เช่ าอยู่จริ ง แต่ไม่ก่อนวันที่ รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุ ดในวันที่
ขาดจากอัตรา
เงินเดือนหรื อวันที่อยูใ่ นข่ายหมดสิ ทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ถา้ ผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้ง
ให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่
ให้มีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิ บวันนับแต่วนั ส่ งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจาเป็ นจะต้องอยู่ต่อไปอีก ให้
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่จาเป็ นโดยได้รับการอนุมตั ิจากผูอ้ อกคาสั่งแต่งตั้ง
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่ขา้ ราชการซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและ
ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่ งตนมีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตาม
พระ
ราชกฤษฎีกานี้ ให้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั มีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้าน
/ข้าราชการ ....

-๕-

ข้า ราชการในท้อ งที่ ใ หม่ไ ด้ ถ้า คู่ส มรสหรื อ บุต รซึ่ ง อยู่ใ นอุป การะของข้า ราชการผู น้ ้ ั น ไม่อ าจติ ด ตาม
ข้าราชการผูน้ ้ นั ไปได้ และมีความจาเป็ นต้องอาศัยอยูใ่ นบ้านในท้องที่เดิมต่อไป
มาตรา ๑๖ ข้าราชการซึ่งรับราชการประจาในต่างประเทศ ถ้าจาเป็ นต้องเช่าบ้านให้เบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณี ที่ขา้ ราชการซึ่ งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้า ราชการตาม
พระ
ราชกฤษฎี ก านี้ ได้เช่ า ซื้ อ หรื อ ผ่ อ นช าระเงิ น กู้เพื่ อ ช าระราคาบ้า นที่ ค ้า งช าระอยู่ ใ นท้อ งที่ ที่ ไ ปประจ า
ส านัก งานใหม่ เพื ่อ ใช้เ ป็ นที ่ อ ยู ่อ าศัย และได้อ าศัย อยู ่จ ริ ง ในบ้า นนั้ น ให้ข า้ ราชการผู น้ ้ั น มี สิ ท ธิ น า
หลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรื อค่าผ่อนชาระเงินกูด้ งั กล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจานวนเงินที่
กาหนดไว้ตามบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑)
ตนเอง หรื อคู่ สมรส ได้ท าการผ่อนชาระค่าเช่ าซื้ อหรื อผ่อนชาระเงินกู้เพื่ อชาระ
ราคาบ้านในท้องที่น้ นั จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บา้ นหลังที่เคยใช้สิทธิ ถูกทาลายหรื อ
เสี ยหายเนื่องจากภัยพิบตั ิจนไม่สามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้

(๒)

หากเช่ า ซื้ อหรื อกู้ เงิ น เพื่ อ ช าระราคาบ้ า นร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ซึ่ งไม่ ใ ช่ คู่ ส มรส
และมีกรรมสิ ทธิ์ รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้ อหรื อค่าผ่อนชาระเงินกูไ้ ด้ตามสัดส่ วนแห่ ง
กรรมสิ ทธิ์สาหรับบ้านหลังดังกล่าว
(๓) จะต้อ งเป็ นการผ่ อนช าระค่ าเช่ าซื้ อหรื อผ่ อนช าระเงิ น กู้เพื่ อช าระราคาบ้านกับ
สถาบัน การเงิ น และสั ญ ญาเช่ า ซื ้ อ หรื อ สั ญ ญาเงิ น กู ้จ ะต้อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก าร
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิ นาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้ อหรื อค่าผ่อนชาระเงินกูส้ าหรับ
บ้านหลังหนึ่ งหลังใดในท้องที่น้ ันมาแล้ว เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการ
ใน
ท้องที่ที่เคยใช้สิทธิน้ นั อีก และเป็ นการใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรื อค่าผ่อนชาระเงินกูต้ ามที่ได้
เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรื อขณะที่ยา้ ยมารับราชการในท้องที่น้ นั บ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิ ทธิ์ไปแล้ว
(๕) หากเงินกูเ้ พื่อชาระราคาบ้านสู งกว่าราคาบ้าน ให้นาค่า ผ่อนชาระเงินกูม้ าเบิกค่าเช่า
บ้านข้าราชการได้ โดยให้คานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใช้บงั คับกับการเช่าซื้ อหรื อการผ่อนชาระเงินกู้
เพื่อชาระราคาบ้านโดยอนุโลม
/มาตรา ๑๘ ....
๖มาตรา ๑๘ ข้าราชการซึ่ งได้ใช้สิ ท ธิ นาหลัก ฐานการช าระค่ าเช่ าซื้ อหรื อค่าผ่อนช าระ
เงิ น กู ้เ พื ่อ ช าระราคาบ้า นมาเบิ ก ค่า เช่ า บ้า นข้า ราชการตามมาตรา ๑๗ และต่อ มาได้รั บ แต่ง ตั้ง ให้ไ ป
รั บราชการในท้องที่ อื่นซึ่ งตนมี สิ ทธิ ได้รับค่ าเช่ าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎี กานี้ ให้ ข ้าราชการผูน้ ้ ัน
มี สิ ท ธิ น าหลัก ฐานการช าระค่ า เช่ า ซื้ อ หรื อ ค่ า ผ่ อ นช าระเงิ น กู้เพื่ อ ช าระราคาบ้า นในท้อ งที่ เดิ ม มาเบิ ก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้

มาตรา ๑๙ สิ ทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่ งมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่ งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ กาหนดให้มีอยู่ต่อไปนั้น ให้ยงั คงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะหมดสิ ทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการพุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๒๐ สิ ท ธิ ที ่จ ะเบิก ค่า เช่า บ า้ นข้า ราชการของข้า ราชการซึ ่ ง ได้ร ับ ค าสั ่ง
ให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ตามคาร้องขอของตนเองตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้า ราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่ งมีอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บ งั คับ ให้ยงั คงมีอยู่ต่อไปจนกว่า
จะหมด
สิ ทธิตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
*พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 81 ก
วันที่ 27 ธันวาคม 2547
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชดั เจนทาให้เกิดปั ญหาในการตีความและ
การวินิจฉัยสิ ทธิ การได้รับค่าเช่ าบ้านข้าราชการ อี กทั้งเพื่อเป็ นการบรรเทาความเดื อดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของ
ข้าราชการ จึงสมควรปรับปรุ งหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขในการเบิ ก ค่า เช่ า บ้า น ค่า เช่ า ซื้ อ และค่า ผ่อ นชาระ
เงิน กู ้เ พื ่อ ช าระราคาบ้า น ให้เหมาะสมยิ่ง ขึ้ น นอกจากนี้ เนื ่ อ งจากได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง บัญ ชี อ ัต รา
เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจาตาแหน่ ง ข้า ราชการตุล าการท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาล
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และบัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการอัยการท้ายพระราชบัญญัติ
เงิน เดือ นและเงิน ประจาตาแหน่ง ข้า ราชการอัย การ พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงต้องปรับปรุ งบัญชี อตั ราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการให้สอดคล้องกับบัญชีอตั ราเงินเดือนและ เงินประจาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกา
นี้

พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒

แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)

เลขที่............../..๒๕๖๑.....

ส่วนที่ 1 การขอรับค่าเช่าบ้าน
เขียนที่…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕..
วันที…่ ๓…เดือน…มกราคม……พ.ศ…๒๕๖๑……
1. ข้าพเจ้า…นายธวัช แซ่ฮ่ำ…….ตำแหน่ง…ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ปฏิบัติ
ราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ขอยื่นรับค่าเช่าบ้านต่อ…ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕……..(ผู้อนุมัติ)
2. ข้าพเจ้า / เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก กลับเข้ารับราชการและปฏิบัติงานในตำแหน่ง……..
………ครู ๑ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ……….ท้องที่ ตำบล/แขวง ……ตันหยงลิมอ……อำเภอ/เขต…ระแงะ……
จังหวัด…นราธิวาส……….เงินเดือน…๑,๖๘๕…บาท (…-หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-….. )
เมื่อวันที่…๒๐….เดือน…พฤษภาคม…..พ.ศ…๒๕๒๓….
3. บัดนี้
จังหวัด / กรม
กระทรวง ได้มีคำสั่งให้ข้าพเจ้ารับราชการ ประจำตำแหน่ง…ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ปฏิบัติราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ .
เงินเดือน…๖๙,๐๔๐…..บาท ท้องที่ ตำบล/แขวง…บางมัญ…อำเภอ/เขต…เมืองสิงห์บุรี…… จังหวัด……สิงห์บุรี....
โดยได้รายงานตัว เมื่อวันที่…๗…เดือน…ธันวาคม..……พ.ศ…๒๕๖๑.
4. ข้าพเจ้าได้
/ เช่าบ้านพักเพื่ออยู่อาศัย
เช่าซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย
บ้านเลข……๑๒๗/๑๗……หมู่ที่ ๑ ถนน……-………
ตำบล/แขวง…บางมัญ……..อำเภอ/เขต…เมืองสิงห์บุรี……
จังหวัด…สิงห์บุรี……ตั้งแต่วันที่…๗…เดือน…ธันวาคม....พ.ศ…๒๕๖๐….ถึงวันที่…๓๑…เดือน…ธันวาคม..พ.ศ…๒๕๖๑..
ตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าซื้อ ฉบับลงวันที่…๗….เดือน…ธันวาคม…พ.ศ…๒๕๖๐…………
ชื่อเจ้าของบ้าน ….. นางกรุณา วังชากร เลขประจำตัวบัตรประชาชน 3 1๗๐๕ ๐๐๐๑๙ ๔๒ ๑
บ้านเลขที่…๑๒๗/๑๗……. หมู่ที่ ๑….ตำบล/แขวง…บางมัญ……อำเภอ/เขต…เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๐๔๕๓๘๔ ในอัตราเดือนละ……๔,๐๐๐…บาท
5. ข้าพเจ้าได้
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน
กู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
บ้านเลขที่..................ซอย......................ถนน...........................อำเภอ/เขต........................จังหวัด………………….
5.1 ชื่อผู้ให้กู้…..………………………….……….(สาขา).................................................................
ตั้งอยู่ท.ี่ .......................ซอย..................................ถนน............................................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์............................................
จำนวน............................บาท (.............................................................................................................)
ชำระเงินกู้เดือนละ.....................บาท (..................................) ตั้งแต่วันที่........เดือน.......................พ.ศ.............
ถึงวันที.่ ........เดือน......................พ.ศ.........ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่............เดือน...................พ.ศ.............

- 2 5.2 ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างปลูกสร้างบ้าน................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
หรือเลขประจำตัวบัตรประชาชน
บ้านเลขที่.................................ซอย.......................................ถนน.................................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด......................................... ตามสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ฉบับลงวันที่..............เดือน..........................พ.ศ...
ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิที่พึงจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................
( นายธวัช แซ่ฮ่ำ.)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ปฏิบัติราชการที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ส่วนที่ 2 การรับรอง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้วเห็นว่า
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

ข้าราชการผู้นี้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม

(ลงชื่อ)......................................................
( นายธวัช แซ่ฮ่ำ.)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ปฏิบัติราชการที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.........
ส่วนที่ 3 การอนุมัติ
อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ
ตั้งแต่วันที่.....๗......เดือน....ธันวาคม.......พ.ศ....๒๕๖๑.
(ลงชื่อ)......................................................
( นายธวัช แซ่ฮ่ำ.)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ปฏิบัติราชการที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..........

คำชี้แจงประกอบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
1. ข้าพเจ้า เริ่มรับราชการครั้งแรก….. ตำแหน่ง……ครู ๑ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส..
สังกัด……สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)……
2. ในปัจจุบันข้าพเจ้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
๑๕ ปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
3. ข้าพเจ้ามารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่…๗….เดือน…ธันวาคม….พ.ศ…๒๕๖๐…
4. ข้าพเจ้า ไม่มีบ้านพักของตนเอง
5. ข้าพเจ้า ไม่มีบ้านพักของทางราชการจัดให้อาศัยอยู่
โดย ได้จ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ…๔,๐๐๐….บาท (…สี่พันบาทถ้วน…… )
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ให้กับ…นางกรุณา วังชากร…จำนวนเงินเดือน
ละ ๔,๐๐๐ บาท (…-สี่พันบาทถ้วน-………)
ตั้งแต่วันที่……๗……เดือน…ธันวาค…..พ.ศ……๒๕๖๐
เป็นต้นไป
(ลงชื่อ…………………………………
(นายธวัช แซ่ฮ่ำ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ปฏิบัติราชการที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า คำชี้แจงประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุก
ประการ
และเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ…………………………………
(...นายธวัช แซ่ฮ่ำ.....)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ปฏิบัติราชการที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

สั ญญาเช่ าห้ องพักอาศัย
(แบบที่หนึ่ง)
สัญญานี้ทาขึ้นที่……………………เมื่อวันที่……………………ระหว่าง………………...
………………………………………อยูบ่ า้ นเลขที่…………………….………………ตาบล/แขวง
…………………………..อาเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้ จะเรี ยกว่า “ผู้ให้ เช่ า” ฝ่ ายหนึ่งกับ…………………………….อยูบ่ า้ นเลขที่………………..
ตาบล/แขวง……………………….อาเภอ/เขต…………………………..จังหวัด…………………..
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า “ผู้เช่ า” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญากันโดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผูเ้ ช่าตกลงเช่าและผูใ้ ห้เช่าตกลงให้เช่าห้องพักอาศัยห้องเลขที่……………………….
ชั้นที่……….. ของ (ระบุชื่อของอพาร์ตเม้นต์) ซึ่งตั้งอยูท่ ี่……………………………ตาบล/แขวง
…………………….อาเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………….…….เพื่อใช้เป็ น
ที่พกั อาศัย ในอัตราค่าเช่าเดือนละ…………….บาท (…………..……) ค่าเช่านี้ไม่รวมถึงค่าไฟฟ้า
ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ซึ่งผูเ้ ช่าต้องชาระแก่ผใู ้ ห้เช่าตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ ๔
ข้อ ๒ ผูเ้ ช่าตกลงเช่าห้องพักอาศัยตามสัญญาข้อ ๑ มีกาหนดเวลา………ปี นับตั้งแต่วนั
ที่……………………ถึงวันที่……………………..
ข้อ ๓ การชาระค่าเช่า ผูเ้ ช่าตกลงจะชาระค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นการล่วงหน้า โดยชาระภายใน
วันที่…………………..ของทุกเดือนตลอดเวลาอายุการเช่า
ข้อ ๔ ผูใ้ ห้เช่าคิดค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ในอัตราดังนี้
(๑) ค่าไฟฟ้ายูนิตละ……………….บาท
(๒) ค่าน้ าประปาลูกบาศก์เมตรละ………………….บาท
(๓) ค่าโทรศัพท์ (โทร. ออก) ครั้งละ…………………….บาท
ข้อ ๕ ผูเ้ ช่าต้องชาระค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ตามจานวนหน่วยที่ใช้ในแต่ละเดือนและ
ต้องชาระพร้อมกับการชาระค่าเช่าของเดือนถัดไป
ข้อ ๖ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าตกลงมอบเงินประกันแก่ผใู ้ ห้เช่าไว้เป็ น
จานวน……………….บาท (………………..) เงินประกันนี้ผใู ้ ห้เช่าจะคืนให้แก่ผเู ้ ช่าเมื่อผูเ้ ช่ามิได้
ผิดสัญญา และมิได้คา้ งชาระเงินต่างๆ ตามสัญญานี้
ข้อ ๗ ผูเ้ ช่าต้องเป็ นผูช้ าระเงินค่ากาจัดขยะเดือนละ……………..บาท (………………….)
ข้อ ๘ ผูเ้ ช่าต้องเป็ นผูด้ ูแลรักษาความสะอาดบริ เวณทางเดินส่วนกลางหน้าห้องพักอาศัยของผูเ้ ช่า
และผูเ้ ช่าจะต้องไม่นาสิ่ งของใดๆ มาวางไว้ในบริ เวณทางเดินดังกล่าว
ข้อ ๙ ผูเ้ ช่าต้องดูแลห้องพักอาศัยและทรัพย์สินต่างๆ ในห้องพักดังกล่าวเสมือนเป็ นทรัพย์สินของ
ตนเอง และต้องรักษาความสะอาดตลอดจนรักษาความสงบเรี ยบร้อย ไม่ก่อให้เกิดเสี ยงให้เป็ นที่เดือดร้อน
ราคาญแก่ผอู ้ ยูห่ ้องพักอาศัยข้างเคียง

ข้อ ๑๐ ผูเ้ ช่าต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในบรรดาความสู ญหาย เสี ยหาย หรื อบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิดแก่
ห้องพักอาศัยและทรัพย์สินต่างๆ ในห้องพักดังกล่าว
ข้อ ๑๑ ผูเ้ ช่าต้องยอมให้ผใู ้ ห้เช่า หรื อตัวแทนของผูใ้ ห้เช่าเข้าตรวจดูห้องพักอาศัยได้เป็ นครั้งคราวใน
ระยะเวลาอันสมควร
ข้อ ๑๒ ผูเ้ ช่าต้องไม่ทาการดัดแปลง ต่อเติม หรื อรื้ อถอนห้องพักอาศัยและทรัพย์สินต่างๆ ใน
ห้องพักดังกล่าว ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน หากฝ่ าฝื นผูใ้ ห้เช่าจะเรี ยกให้ผเู ้ ช่าทาทรัพย์สินดังกล่าวให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม และเรี ยกให้ผเู ้ ช่ารับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายอันเกิดความสู ญหาย เสี ยหาย หรื อบุบสลายใดๆ
อันเนื่องมาจากการดัดแปลง ต่อเติม หรื อรื้ อถอนดังกล่าว
ข้อ ๑๓ ผูเ้ ช่าต้องไม่นาบุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวของผูเ้ ช่าเข้ามาพักอาศัยในห้องพัก
อาศัย
ข้อ ๑๔ ผูเ้ ช่าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของอพาร์ตเม้นต์ทา้ ยสัญญานี้ ซึ่งคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ ายให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งแห่งสัญญาเช่านี้ดว้ ย หากผูเ้ ช่าละเมิดแล้วผูใ้ ห้เช่า
ย่อมให้สิทธิตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งสัญญานี้ได้
ข้อ ๑๕ ผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความสู ญหายหรื อความเสี ยหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถยนต์
รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ในรถยนต์ของผูเ้ ช่า ซึ่งได้นามาจอดไว้ในที่จอดรถยนต์ที่ผใู ้ ห้เช่าจัดไว้ให้
ข้อ ๑๖ ผูเ้ ช่าตกลงว่าการผิดสัญญาเช่าเครื่ องเรื อนซึ่งผูเ้ ช่าได้ทาไว้กบั ผูใ้ ห้เช่าต่างหากจากสัญญานี้
ถือว่าเป็ นการผิดสัญญานี้ ดว้ ย และโดยนัยเดียวกัน การผิดสัญญานี้ยอ่ มถือเป็ นการผิดสัญญาเช่าเครื่ องเรื อน
ด้วย
ข้อ ๑๗ หากผูเ้ ช่าประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรื อหลายข้อก็ดี ผูเ้ ช่าตกลงให้ผใู ้ ห้เช่าใช้สิ ทธิ
ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อรวมกันก็ได้ คือ
(๑) บอกเลิกสัญญาเช่า
(๒) เรี ยกค่าเสี ยหาย
(๓) บอกกล่าวให้ผเู ้ ช่าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญาภายในกาหนดเวลาที่ผใู ้ ห้เช่า
เห็นสมควร
(๔) ตัดกระแสไฟฟ้า น้ าประปา และโทรศัพท์ ได้ในทันที โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวแก่ผู ้
เช่าเป็ นการล่วงหน้า
ข้อ ๑๘ ในกรณี ที่สัญญาเช่าระงับสิ้ นลง ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูเ้ ช่าต้องส่ งมอบห้อง พักอาศัย
คืนแก่ผใู ้ ห้เช่าทันที หากผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ิ ผูใ้ ห้เช่าสิ ทธิกลับเข้าครอบครองห้องพักอาศัยที่ให้เช่าและขนย้าย
บุคคลและทรัพย์สินของผูเ้ ช่าออกจากห้องพักดังกล่าวได้ โดยผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความสูญหายหรื อ
ความเสี ยหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผูเ้ ช่า ทั้งผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันการเช่า ตามที่ระบุไว้
ในสัญญาข้อ
๖
ได้ดว้ ย
ข้อ ๑๙ ในวันทาสัญญานี้ ผูเ้ ช่าได้ตรวจดูห้องพักอาศัยที่เช่าตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ในห้องพัก
ดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีสภาพปกติทุกประการ และผูใ้ ห้เช่าได้ส่งมอบห้องพักอาศัยและทรัพย์สินต่างๆ ใน
ห้องพักแก่ผเู ้ ช่าแล้ว

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ น
สาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ..........................................ผูเ้ ช่า
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ผูใ้ ห้เช่า
(..........................................)
ลงชื่อ............................................พยาน
ลงชื่อ............................................พยาน

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

