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จัดท ำโดย    งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจ าปี 
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คู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้าน 



 
 
 

ค ำน ำ 
 
“คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน” ฉบับนี้ งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจ าปี              

ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนคร
สงขลาใช้ศึกษาเป็นความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการขอเบิกค่าเช่าบ้านให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)        
พ.ศ. ๒๕๖๒,หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือ    
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน  

งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจ าปี ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ ฯ ที่ได้จัดท าขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์แก่พนักงานเทศบาล ในการเบิกค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

   

    งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจ าปี 
ฝ่ายนิติการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

 

 



 
 

คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน 

ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๘๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0803.2/ว 3903 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง 
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านส้าหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้้าท่วม 

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน 

5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7440 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  

  1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้าส้านักงานในต่างท้องที่มี และไม่เข้าข่าย
ข้อห้ามดังนี้ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว  
 การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยไว้ให้ วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานประจ้าที่ส้านักงานแห่งใหม่ 
และเพ่ือประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยให้มีบ้านอยู่อาศัยตาม
สมควรแก่ฐานะและต้าแหน่งหน้าที่ เมื่อข้าราชการผู้ใดได้รับค้าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจ้าส้านักงานในต่าง
ท้องที่และได้รับการจัดบ้านพักจากทางราชการแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน จากทางราชการ หากไม่ยอม
เข้าอยู่อาศัยถือว่าสละสิทธิในบ้านพักและข้าราชการผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ           
โดยหลักเกณฑ์ในการจัดบ้านพักของราชการนั้น ต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679      
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พัก     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ้าส้านักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างช้าระกับสถาบันการเงิน   

         ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรายใดได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ้าส้านักงาน
ใหม่ในต่างท้องที่ แต่ในท้องที่นั้นมีเคหสถานที่ตนเองหรือคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์อยู่ ข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน เว้นแต่เคหสถานที่ตนเองหรือคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์อยู่นั้น ยังมีหนี้ที่ค้างช้าระกับสถาบันการเงิน
อยู่ กรณีเช่นนี้ข้าราชการย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ จนกว่าจะได้รับค้าสั่งให้โอนย้ายไป 
รับราชการในท้องที่อ่ืน หรือจนกว่าเคหสถานแห่งนั้น จะหมดภาระไม่มีหนี้ที่ค้างช้าระกับสถาบันการเงินแล้ว 
ข้าราชการผู้นี้จะเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ดังกล่าว 
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2. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้าส้านักงานในต่างท้องที่ที่เริ่มรับ 

ราชการครั้งแรกหรือท้องที่ท่ีกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านเมื่อได้รับค้าสั่งให้เดินทาง
ไปประจ้าส้านักงานในต่างท้องที ่

3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งต้องไปปฏิบัติราชการประจ้าส้านักงานในต่างท้องที่ เนื่องจาก
ส้านักงานที่ปฏิบัติราชการประจ้าอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ท้าการไปตั้งในท้องที่ใหม่  

กรณีที่ส้านักงานที่ปฏิบัติราชการประจ้าอยู่ต้องย้ายส้านักงานไปตั้งในท้องที่ใหม่ ข้าราชการ    
ที่ปฏิบัติราชการในส้านักงานแห่งนั้นต้องย้ายไปปฏิบัติราชการด้วย จึงได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  
หากทางราชการ ไม่ได้จัดบ้านพักให้ ไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส หรือได้รับค้าสั่ง         
ให้เดินทางไปประจ้า ส้านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค้าร้องขอของตนเอง ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิได้รับ     
ค่าเช่าบ้านจากทางราชการ เว้นแต่กรณีท่ีส้านักงานที่ย้ายไปนั้นเป็นเขตท้องที่ติดต่อกับท้องที่ที่ตั้งส้านักงานเดิม 
และมีขนส่งสาธารณะประจ้าทางให้บริการ 

สิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้าน  

เริ่มตั้งแต่วันที่ได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ ณ ส้านักงานแห่งใหม่ใน
ต่างท้องทีแ่ละให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน หรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน มี 3 ประเภท ได้แก่  

1. เช่าบ้าน   

2. เช่าซื้อบ้าน  

3. ผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน (ซื้อบ้าน/ปลูกสร้างบ้าน) 

การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

(1) ต้องเป็นการเช่าบ้านเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้เบิกค่าเช่า
บ้านได้เท่าที่จ่ายจริงตามท่ีสมควรแก่สภาพบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจ้านวนที่ก้าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562       

(2) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิน้าหลักฐานการช้าระค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่เดิมมา
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ ถ้าคู่สมรสหรือบุตร ซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น    
ไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้และมีความจ้าเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป 

การใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านที่ค้าง 
ช าระมาเบิกค่าเช่าบ้านมี ดังนี้ 

(1) ต้องเป็นการผ่อนช้าระราคาค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน ในท้องที่ที่
ไปประจ้าส้านักงานใหม่ หรือน้าหลักฐานการช้าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านในท้องที่เดิม
มาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม ่ 

(2) บ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนช้าระเงินกู้ จะต้องใช้เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง          
ในบ้านนั้น   
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(3) ตนเองหรือคู่สมรสเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนช้าระเงินกู้ เพ่ือช้าระราคาบ้านในท้องที่นั้น       

จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านที่เคยใช้สิทธิถูกท้าลายหรือเสียหาย เนื่องจากภัยพิบัติ     
จนไม่สามารถอาศัยอยู่ได ้

(4) กรณีเช่าซื้อหรือผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรสและ      
มีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอ่ืนในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช้าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ตนมี 

(5) ต้องเช่าซื้อหรือผ่อนช้าระเงินกู้กับสถาบันการเงินที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนดและสัญญา
เช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 

สถาบันการเงินที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด ได้แก่  

๔.๑ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ 
๔.๒ รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด้าเนินกิจการเก่ียวกับการเคหะหรือด้าเนินธุรกิจ 
๔.๓ สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และมีวัตถุประสงค์เพ่ือด้าเนิน

กิจการเกี่ยวกับการเคหะ 
๔.๔ กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ

ข้าราชการ 
๔.๕ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๔.๖ บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก้าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑  

ซ่ึงด้าเนนิการรบัซ้ือหรอืรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน 
๔.๗ นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์และด้าเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะหรือการให้เช่าซื้อ

บ้านหรือให้กู้ยืมเพ่ือช้าระราคาบ้าน 

(6) ต้องไม่เคยใช้สิทธิน้าหลักฐานการช้าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช้าระเงินกู้ส้าหรับบ้านหลัง
หนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก
และเป็นการใช้สิทธิน้าหลักฐานการช้าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช้าระเงินกู้ตามที่เคยได้ใช้สิทธิมาแล้วหรือขณะที่
ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ ไปแล้ว 

(7) หากเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน จะเบิกได้เท่ากับราคาบ้านเท่านั้นและหาก
มีการขยายวงเงินกู้ หรือเวลาการผ่อนช้าระหรือเปลี่ยนสถาบันการเงินเพ่ือช้าระหนี้เงินกู้ให้กับสถาบันการเงิน
เดิม จะเบิกได้ภายในวงเงินและระยะเวลาที่เหลืออยู่ ตามสัญญากู้เงินฉบับแรกเท่านั้น  

ทั้งนี้ สิทธิการน้าหลักฐานการช้าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านมาเบิกค่า
เช่าบ้าน จะต้องท้าความเข้าใจเสียก่อนว่า สิทธิในข้อนี้ มิได้เกิดขึ้นทันทีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับค้าสั่ง     
ให้เดินทางไปปฏิบัติราชการประจ้าในต่างท้องที่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะสามารถใช้สิทธินี้ได้ จะต้องเป็น    
ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเสียก่อน กล่าวคือ ต้องได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้าส้านักงานในต่างท้องที่โดย      
ไมป่รากฏว่า 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว 2. มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
หรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ้าส้านักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างช้าระกับสถาบันการเงิน จึงสามารถใช้สิทธิ      
การช้าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน ในกรณีนี้ได ้

 

 



๔ 

 

 
สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

การยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

1. ให้พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านยื่นขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบขอรับค่าเช่าบ้าน 
(แบบ ๖๐๐๕) พร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้าน แบบรับรองของเจ้าของบ้าน สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญากู้เงินเพ่ือช้าระ
ราคาบ้านและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้รับรองการใช้สิทธิ ณ ส้านักงานที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นปฏิบัติ
ราชการ 

ในกรณียื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน ต้องแนบสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญา
ซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน  แล้วแต่กรณี  เป็นหลักฐานประกอบด้วยและหากวงเงิน
ในสัญญาดังกล่าวต่้ากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า
หากมีการกู้เงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนช้าระรายเดือนเป็นจ้านวนเท่าใด 

สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน อย่างน้อยต้องมี
สาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) สัญญาเช่าบ้านต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ท้าสัญญา ชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่า วันเริ่มต้น
แห่งสัญญาเช่า ระยะเวลาการเช่า วันสิ้นสุดสัญญาเช่าและอัตราค่าเช่าต่อเดือน 

(2) สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน ให้ใช้ตามแบบของสถาบันการเงินได้ 
โดยต้องระบุชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่าซื้อหรือสถานที่กู้เงิน วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการช้าระ  ค่าเช่าซื้อ
หรือการผ่อนช้าระเงินกู้  วันสิ้นสุดสัญญา จ้านวนเงินที่เช่าซื้อหรือวงเงินกู้และจ้านวนเงินที่ต้องผ่อนช้าระ      
รายเดือน  

ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิจัดส่งรายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้านพร้อม       
การยื่นแบบ ๖๐๐๕ และให้ผู้มีอ้านาจรับรองการมีสิทธิ มีอ้านาจพิจารณารายงานข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในการขอรับค่าเช่าบ้านที่ยื่น โดยให้แจ้งรายละเอียดประกอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

๑. ข้อมูลประวัติการรับราชการตั้งแต่เริ่มรับราชการและการโอนย้าย 
๒. ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่              

ที่รับราชการ 
๓. ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ท้างานของคู่สมรสของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้แจ้ง

ว่าหน่วยงานแห่งนั้นได้ให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือจัดบ้านพักให้กับคู่สมรสในท้องที่ที่รับราชการส่วนท้องถิ่น
หรือไม ่

๔. ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกแห่งในท้องที่ท่ีรับราชการ 

๕. ข้อมูลสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
หากในภายหลังมีกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิตหรือสาบสูญ ให้แจ้งรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่เสียชีวิตหรือ
สาบสูญ 

 

 



๕ 

 

 
การรับรองการใช้สิทธิ  

   ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด
ในแบบ 6005 
   (๑) หัวหน้าหน่วยงานซึ่งด้ารงต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าประเภททั่วไประดับช้านาญงานขึ้นไปประเภทวิชาการ
ระดับช้านาญการขึ้นไป หรือด้ารงต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่า เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของข้าราชการ      
ส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานนั้น  
   ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของบุคคลตาม (๑)  
ซึ่งมิได้ด้ารงต้าแหน่งตามที่ก้าหนดไว้ใน (๒)  

(๒) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับช้านาญการพิเศษขึ้นไป 
ประเภทอ้านวยการท้องถิ่นระดับกลางขึ้นไป ประเภทบริหารท้องถิ่นหรือด้ารงต้าแหน่งระดับ  ๘ ขึ้นไปหรือ
ต้าแหน่งที่เทียบเท่า เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง 

การอนุมัติ  

1. ผู้อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

2. เมื่อมีการรับรองการใช้สิทธิขอรับค่าเช่าบ้านแล้ว ให้ผู้มีอ้านาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน
แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจ้านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

         (1) กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการ
เช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้าน 

       (2) กรณีเช่าซื้อบ้านหรือเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือ
สัญญาเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน วงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง และวันเริ่มต้นการเข้า
พักอาศัยจริงในบ้าน 

   3. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้จัดท้ารายงาน
การตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน เสนอต่อผู้มีอ้านาจอนุมัติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย 

การเบิกจ่ายเงิน 

 1. การเบิกจ่ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ ยื่นแบบขอเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) พร้อมหลักฐานการช้าระเงิน ณ ส้านักงานผู้เบิก  
   2. ผู้มีอ้านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



6 

 
 
 

. 

แต่งตัง้

คณะกรรมการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

 

รายงานผล

การตรวจสอบ

ขอ้เท็จ 

อนมุติั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ/ขัน้ตอน  

การเบิกค่าเช่าบา้น 

 
ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

ผ ูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้น 

 

 

01 

 ยืน่แบบขอรบัค่าเช่าบา้น  

(แบบ 6005)  

พรอ้มหลกัฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

 

02 

 
ผ ูมี้อ านาจ 

รบัรองการมีสิทธิ 

 

 

03 

 
เสนอต่อผ ูมี้อ านาจ 

อนมุติัใหเ้บิกค่าเช่าบา้น 

 

 

04 

 
เสนอต่อผ ูมี้อ านาจ 

อนมุติัเบิกจ่ายเงิน 

 

 

07 

 เบิกจ่ายเงิน 

ใหผ้ ูมี้สิทธิ 

โดยโอนเขา้บญัชี 

 

 

08 

 
ส านกัการคลงั 

ตรวจสอบเอกสาร 

หลกัฐาน 

 

06 

 ยืน่แบบขอรบัค่าเช่าบา้น  

(แบบ6006)  

พรอ้มหลกัฐานการช าระเงิน 
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ข้อควรรู้เพิ่มเติม 

ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านใหม่ (ยื่นแบบ ๖๐๐๕ ) ในกรณีดังต่อไปนี้  

   1. โอนย้ายไปประจ้าส้านักงานแห่งใหม่  
  2. เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อบ้าน หรือสัญญากู้เงินเพ่ือช้าระราคาบ้าน 
      ในกรณีน้าหลักฐานการช้าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านในท้องที่
เดิมมาเบิกต่อในท้องที่ใหม่ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบหลักฐานที่น้ามาเบิกค่าเช่าบ้านใน
ช่วงเวลาที่รับราชการในท้องที่เดิมและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 

ไม่ต้องยื่นแบบ 6005 ใหม่ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในอัตราที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับเงินเดือนหรือ
เลื่อนต้าแหน่งที่สูงขึ้น ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายโดยไม่ต้องยื่นแบบ ๖๐๐๕ ใหม่ และ
หากการได้รับเงินเดือนหรือเลื่อนต้าแหน่งที่สูงขึ้นนั้นมีผลย้อนหลัง ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน     
ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนย้อนหลังได้  

โอนย้ายไปรับราชการประจ าส านักงานใหม่ แต่ยังไม่ได้เบิกเงินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลา
ที่ตนมีสิทธิ ณ ส านักงานเดิม 

   ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้รับค้าสั่งให้โอนย้ ายไปรับราชการประจ้า
ส้านักงานใหม่ แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับค่าเช่าบ้านหรือยังไม่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาที่ตนมีสิทธิ        
ณ ส้านักงานเดิม ให้ยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ ที่ส้านักงานเดิม  

ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถึงแก่กรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ     
ไปก่อนยื่นค าขอ 

   การยื่นขอรับค่าเช่าบ้านหรือขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับ     
ค่าเช่าบ้าน ซึ่งถึงแก่กรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไปก่อนยื่นค้าขอให้ด้าเนินการ ดังนี้  

 (๑) กรณีถึงแก่กรรม ให้ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นยื่นค้าขอ ณ ส้านักงานที่รับราชการ 
ครั้งสุดท้าย  

 (๒) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นยื่นค้าขอ    
ณ ส้านักงานทีร่ับราชการครั้งสุดท้าย  

การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือน เนื่องจากการถูกตัดเงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือน 

   การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด เงินเดือน
หรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่ได้รับค่าเช่าบ้าน และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลา ติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไป
รับราชการในต่างประเทศ 

 

 



๘ 

 

 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านส าหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ าท่วม 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0803.2/ว 3903 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง 
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านส้าหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้้าท่วม  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านส้าหรับกรณี เกิดภัยพิบัติน้้าท่วม ดังนี้ 

   ๑. กรณีบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ส้าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประสบ
ปัญหาน้้าท่วมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ หากข้าราชการ        
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจ้าเป็นต้องเช่าบ้านและอาศัยอยู่จริง ให้เบิกค่าเช่าบ้านจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้จนกว่าเหตุสุดวิสัยนั้นได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาจนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเข้าพักอาศัยต่อไป ทั้ งนี้  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ข้อ ๑ (5) วรรคสอง  

   ตัวอย่าง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท ได้ท้า
สัญญา เช่าบ้านหรือโรงแรมในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๑๐ วัน ค้านวณ ดังนี้ - อัตราค่าเช่าบ้าน x 
จ้านวนวัน หารด้วยจ้านวนของเดือน (๔,000 คูณ ๑๐ หารด้วย ๓๑ เท่ากับ ๑,๒9๐.๓๒ บาท) 

๒. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านและใช้สิทธิน้าหลักฐานการช้าระ       
ค่าเช่าบ้านหรือหลักฐานการผ่อนช้าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านมาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจะต้องเป็นการเช่าจริงและอยู่อาศัยจริง จึงสามารถ    
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่ปรากฏว่าบ้านที่เช่าหรือบ้านที่เช่าซื้อหรือบ้านที่ผ่อนช้าระเงินกู้ที่ใช้สิทธิ
เบิกเงินค่าเช่าบ้านเกิดถูกน้้าท่วมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ท้าให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจ้าเป็นต้องไปเช่าบ้าน
หรือเช่าสถานที่อ่ืนอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นสามารถใช้สิทธิน้าหลักฐานการช้าระ
ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านหลังเดิมที่ได้ใช้สิทธิเบิกอยู่มาเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เนื่องจากเป็นพฤติการณ์พิเศษจากเหตุการณ์น้้าท่วม จึงถือว่าการที่ไม่สามารถ
อาศัยอยู่จริงในบ้านที่เช่าหรือบ้านที่ผ่อนช้าระเงินกู้ที่ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่ าบ้านได้นั้น เป็นพฤติการณ์พิเศษที่
สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 

2. การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1583 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน ปรากฏสาระส้าคัญ ดังนี้ 

๑. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ ได้ช้าระค่าเช่าบ้าน 
โดยใช้ช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารและใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการ     
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแสดงรายละเอียดได้ว่า ผู้ใดเป็นผู้จ่าย ผู้ใดเป็นผู้รับเงิน เป็นการจ่ายเงินค่าอะไร 
ประจ้าเดือนใด และเป็นจ้านวนเงินเท่าใด ย่อมถือได้ว่าใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน    
ค่าเช่าบ้านได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕8๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ 6 



๙ 

 

 
๒. การน้าหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ

ธนาคาร มายื่นเบิกค่าเช่าบ้านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมีลักษณะเป็นกระดาษ
ความร้อน (Thermal Slip) เมื่อระยะเวลาผ่านไปข้อความจะเลือนหาย หากมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอาจ
เกิดปัญหา ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิจะต้องถ่ายส้าเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวประกอบการยื่นขอ
เบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

3. การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7440 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2562 ได้ปรับเปลี่ยนระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากขั้นเงินเดือนเป็นร้อยละ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2562 กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอ้านาจตามข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ดังนี้  

1. ให้ข้าราชการครู/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เคยได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ก่อนปรับเปลี่ยนการเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ 
ได้รับค่าเช่าบ้านในอัตราเดิมไปพลางก่อนจนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบแล้ว
เสร็จ  

2. ข้าราชการครู/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านและยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาก่อน ให้น้าอัตราเงินเดือนที่ได้รับเทียบกับอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดิม (ขั้นเงินเดือน) หากอัตราเงินเดือนไม่ตรงกับขั้นเงินเดือนให้เทียบกับขั้นที่
ใกล้เคียงแตไ่ม่เกินอัตราเงินเดือนที่ได้รับและพิจารณาอัตราค่าเช่าบ้านที่จะได้รับตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้าย
ระเบียบ  

วิธีการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการเงิน 
การคลัง การบัญชีและการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

   ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและเอกสารประกอบ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ 
ดังนี้  
   ๑. ตรวจสอบว่าผู้เบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านหรือไม่ ผู้มีสิทธิ   
ได้รับเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วน
ต้าบล  
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๒. ตรวจสอบการได้มาของสิทธิดังนี้  

   2.1 ข้าราชการผู้ได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้าส้านักงานต่างท้องที่  
   2.2 ข้าราชการที่ได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้าส้านักงานในต่างท้องที่ที่เป็นที่เริ่มรับ 
ราชการครั้งแรกหรือกลับเข้ารับราชการใหม่  
   ๓. ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็นดังนี้  
   3.1 สัญญาเช่าบ้านไม่เกิน ๓ ปี หากเกินจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย  
    3.2 ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านหรือที่ค้างช้าระ เบิกได้ตามอัตราที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกินอัตราที่ระเบียบก้าหนด  
    3.3 ค่าผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านหรือที่ค้างช้าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ้าส้านักงาน
ใหม ่เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น  
   ๔. ตรวจสอบการยื่นขอเบิกเงิน  
    4.1 ตรวจสอบค้าขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อ
หรือสัญญากู้เงิน เพ่ือช้าระราคาบ้านและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งรายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้าน
ต่อผู้มีอ้านาจรับรองการมีสิทธิ  
   4.2 กรณีการยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน ต้องแนบสัญญาซื้อขายบ้าน  
สัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานประกอบด้วย หากวงเงิน
ในสัญญาดังกล่าวต่้ากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า
หากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนช้าระรายเดือนเป็นจ้านวนเท่าใด 
    4.3 ตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติมีดังนี้  

    4.3.1 ตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจ้านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็น
คณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้  
             (1) กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่าเช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลา
เริ่มต้นของการเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพแห่งบ้าน  
              (2) กรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อช้าระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าชื้อ
บ้านหรือสัญญาเงินกู้ เพ่ือช้าระราคาบ้าน วงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและวัน
เริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน  

  4.3.2 ตรวจสอบว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียด
ครบถ้วนแล้ว มีการจัดท้ารายงานการผลตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน เสนอต่อผู้มีอ้านาจอนุมัติ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายหรือไม่  

4.4 ตรวจสอบการยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) พร้อมฐานการช้าระเงิน     
ณ หน่วยงานผู้เบิก 

๕. ตรวจสอบสาระส้าคัญในสัญญาเช่าบ้าน 
       5.1 สัญญาเช่าบ้าน 

  -  วัน เดือน ปี 
  -  ชื่อคู่สัญญา 
  -  สถานที่เช่า 
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  -  วันเริ่มต้นแห่งสัญญา – วันสิ้นสุดของสัญญา 
  -  อัตราค่าเช่า 
  -  อากรแสตมป์  (พันละ ๑ บาท) 

     5.2 สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้าน 
   -  สัญญาซื้อขาย 
   -  ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบันการเงิน 
   -  ระบุชื่อคู่สัญญา 
   -  สถานที่เช่าหรือสถานที่กู้เงิน 
   -  วันเริ่มต้นแห่งสัญญา – วันสิ้นสุดของสัญญา 
   -  ระยะเวลาการช้าระค่าเช่าซื้อหรือการผ่อนช้าระเงินกู้ 
   -  จ้านวนวงเงินที่เช่าซื้อหรือวงเงินกู้ 
   -  จ้านวนเงินที่ต้องผ่อนช้าระรายเดือน 

 6. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท้าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
หรือไม่ หากยังมิได้ด้าเนินการ แนะน้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าทะเบียนคุมเพ่ือควบคุมการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตามสิทธิที่ควรจะได้รับและเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีน่่าสนใจ  

1. มีบ้านเช่าซื้ออยู่ในพื้นที่ไปช่วยราชการ เบิกค่าที่พักได้หรือไม่ 
คดีหมายเลขด าที่ อ.70/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ.772/2561 ระหว่าง สิบต ารวจโท 

ประจักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ผู้ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระจัง ผู้ถูกฟ้องคดี  

ผู้ฟ้องคดีรับราชการต้าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองกระจัง อ้าเภอศรีเทพ 
จังหวัดพิษณุโลกต่อมานายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมีค้าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการชั่วคราวที่ส้านักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ตามค้าร้องขอของผู้ฟ้องคดี มีก้าหนด ๒ เดือน ซึ่งส้านักงานฯ 
ทีไ่ปช่วยราชการนั้นตั้งอยู่ใน อ.เมือง จังหวัดเดียวกัน 

เมื่อครบก้าหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีได้รับค้าสั่งให้กลับมาปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดเดิมและได้      
ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวเป็นค่าเช่าที่พัก (เหมาจ่าย) จ้านวน ๖๒ วัน วันละ ๘๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๔9,600 บาท นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่อนุมัติการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก เนื่องจากผู้ฟ้อง
คดีได้ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการเพ่ือช้าระราคาบ้านอยู่แล้วและบ้านหลังดังกล่าวก็ตั้งอยู่ในอ้าเภอ
เมืองซึ่งเป็นพ้ืนที่เดียวกันกับส้านักงานฯ ที่ไปช่วยราชการชั่วคราว 

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าที่พักตามระเบียบ จึงอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวแต่ถูกยก
อุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้ององค์การบริหารส่วนต้าบลต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีค้าพิพากษาหรือค้าสั่งให้องค์การ
บริหารส่วนต้าบล เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักจ้านวน 49,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคด ี

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น มีเจตนารมณ์เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เนื่องจากข้าราชการ
ผู้นั้นได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู่จ้าต้องพักแรม     
ซึ่งข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น       
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พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก้าหนดให้การพิจารณาจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง        
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องพิจารณา ตามความจ้าเป็นและประหยัดเมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้ท้าสัญญากู้เงินกับธนาคารเพ่ือซื้อบ้านในอ้าเภอเมืองและผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิก      
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือใช้ในการช้าระหนี้เงินกู้ดังกล่าวถือว่าผู้ฟ้องคดีมีที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับส้านักงานส่งเสริม        
การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีค้าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการชั่วคราว โดยอยู่        
ในอ้าเภอเมือง เช่นเดียวกัน 

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นค้าร้องขอเบิกเงินค่าเช่าที่พัก (เหมาจ่าย) ระหว่างไปช่วยราชการ
ชั่วคราว โดยปรากฏ ตามใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน จึงเป็นการขอเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีความจ้าเป็นและ         
ไม่ประหยัดตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดในข้อ 5 ของระเบียบดังกล่าวเมื่อบ้านที่ผู้ฟ้องคดีเช่าซื้อและบ้านที่ผู้ฟ้องคดี 
เช่าพักระหว่างการไปช่วยราชการ บ้านทั้งสองหลัง ต่างก็ตั้งอยู่ที่อ้าเภอเมืองเช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถ
พักอาศัยในบ้านที่เช่าซื้อในระหว่างการไปช่วยราชการได้ ดังนั้น ค้าสั่งไม่อนุมัติการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักให้ผู้ฟ้อง
คดีจึงเป็นค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีนี้ ศาลปกครองได้วินิจฉัยวางแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการที่ดี ส้าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีค่าเช่าที่พัก โดยหากผู้
ได้รับค้าสั่งให้ เดินทางไปช่วยราชการชั่วคราว มีบ้านที่ได้เช่าซื้อและได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้ว     
และบ้านดังกล่าวนั้น ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับส้านักงานที่ไปช่วยราชการ เช่น อยู่ในอ้าเภอเดียวกัน ย่อมไม่อาจใช้
สิทธิเบิกค่าเช่าที่พักอีกได้ เพราะถือเป็นการขอเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีความจ้าเป็นและไม่ประหยัดตามหลักเกณฑ์   
ข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 

2. ต่างท้องที่ แม้การเดินทางไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ไม่
สามารถเบกิค่าเช่าบ้านได้ 

คดีหมายเลขด าที่ อร.63/2561 คดีหมายเลขแดงท่ี อร.1/2562  ระหว่าง นายจรัล 
วิถาทานัง ผู้ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนต าบลกู่สันตรัตน์ ที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกู่สันตรัตน์ 
ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี  

ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการ ระดับ 1 สังกัดส้านักปลัดเทศบาลต้าบลน้้าสวย อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ต่อมาได้โอนย้ายมาด้ารง
ต้าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ 2 สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม) และปัจุบันผู้
ฟ้องคดีด้ารงต้าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ได้เช่าบ้านในเขตหมู่ที่ 7 ต้าบลก้ามปู อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด 
มหาสารคาม เป็นที่พักอาศัย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้กู้ยืมเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ้านวน 1,904,000 บาท 
มาปลูกสร้างบ้านในท้องที่ หมู่ที่ 7 ต้าบลก้ามปู อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมิใช่ท้องที่ที่ไป
ประจ้าส้านักงานแห่งใหม่ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ 6 วรรคหนึ่งของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แต่ได้เช่าซื้อหรือผ่อน
ช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านที่ค้างช้าระอยู่ในท้องที่อ่ืนที่ไม่ใช่ท้องที่ที่ไปประจ้าส้านักงานแห่งใหม่ อีกท้ังเมื่อ
กระทรวงมหาดไทยยังมิได้ประกาศก้าหนดให้อ้าเภอนาดูนและอ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นท้องที่เดียวกัน ผู้ฟ้องคดี   
จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิน้าหลักฐานการช้าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช้าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง  
 



๑๓ 

 

 
ประกอบข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ดังนั้น 
ค้าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีน้าหลักฐานการผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน 
ข้าราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ข้อ 14 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย     
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการขยายสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้รวมถึงการเช่าซื้อหรือผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านที่ค้างช้าระด้วย ส่วนข้อ 4 
ของระเบียบเดียวกัน ได้ก้าหนดค้านิยามของค้าว่า “ท้องที่” ไว้เพ่ือจะก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ      
การเกิดสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบดังกล่าวเท่านั้น จึงไม่
สามารถน้าค้านิยามดังกล่าวมาตีความให้ขัดกับเจตนารมณ์ตามข้อ 14 ข้างต้นได้    

ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ 6 ของระเบียบดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ย่อม
มีสิทธิน้าหลักฐานการผ่อนช้าระเงินกู้ เ พ่ือช้าระราคาบ้านที่ตั้งอยู่ท้องที่ อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ นั้น เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ฟ้องคดี       
ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น  

3. บ้านพักข้าราชการมีสภาพไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัย ขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
คดีหมายเลขด าที่ อ.1530/2556 คดีหมายเลขแดงท่ี อ.1466/2559 ระหว่าง นาย

สืบสกุล หงส์ทอง ผู้ฟ้องคดี นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีที่ 2 อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี 

 คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑   
ที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในต้าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ๓ ต่อมา เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม ๒๕๔๓ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีด้ารงต้าแหน่ง หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล (นักบริหารทั่วไป ระดับ ๖) ได้โอนย้าย
มารับราชการที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักของ 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง บ้านเลขที่ ๒๖/๔ หมู่ที่ ๔ ต้าบลโสนลอย 
อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากบ้านพักหลังดังกล่าวว่างและในขณะนั้น เทศบาลเมืองบางบัวทอง    
ก็ไม่มีบ้านพักข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป มีเพียงบ้านพักข้าราชการต้าแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและ
ผู้อ้านวยการกองช่างเท่านั้น 

ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าพักอาศัยที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อวันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งย้ายที่อยู่ทางทะเบียนราษฎรออกจากบ้านพักหลังดังกล่าว โดยมีหนังสือ 
ที่ - /๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ พร้อมทั้งยื่นแบบ ขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) ลงวันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า บ้านพักดังกล่าวมีลักษณะไม่คุ้มฝน ไม่สามารถป้องกันหนู 
แมลงสาบและสัตว์เลื้อยคลานได้ มีงูเห่าและงูเหลือมชุกชุมมากและบางครั้งเลื้อยเข้ามาในบ้าน โครงสร้างหลัก  
ที่เป็นไม้ ถูกปลวกกิน มีสภาพช้ารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย บริเวณหน้าบ้านเป็นสนามเด็กเล่น ไม่เหมาะสม    
กับการพักอาศัยและไม่เหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ปัจจุบันผู้ฟ้องคดี ย้ายมาพักอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี
๑๙9/8 หมู่ที่ ๑ หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 6 ซอย 8/๑ ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ต้าบลบางรักพัฒนา อ้าเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี จึงขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ 
บาท พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ก้าหนดมาตรฐานที่พักส้าหรับข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับไว้เป็นการเฉพาะ ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 



๑๔ 

 

 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
เข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี 
ได้แจ้งย้ายออกจากบ้านพักศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๒๖/๔ หมู่ที่ ๔ ต้าบล
โสนลอย อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้อนุญาตให้นายอเนก จันทวงศ์ พนักงานเทศกิจ
ระดับ ๓ เข้าพักอาศัยแทนผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า บ้านพักหลังดังกล่าว มิใช่ที่พักส้าหรับข้าราชการระดับ 7 
ขึ้นไป และเมื่อพิจารณาภาพถ่ายของบ้านพักศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เลขท่ี ๒๖/๔    
หมู่ที่ ๔ ต้าบลโสนลอย อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัย พบว่า 
บ้านพักหลังดังกล่าวเป็นบ้านแฝดครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น มีห้องน้้าบริเวณชั้นล่าง ๑ ห้อง มีสภาพช้ารุดทรุดโทรม      
โดยยังไม่มีการซ่อมแซม บ้านพักหลังดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยของวิญญชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อค้านึงถึงฐานานุรูปของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นข้าราชการต้าแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับ 7 บ้านพัก
ดังกล่าวยิ่งไม่มีความเหมาะสมที่จะพักอาศัยและไม่เหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ในฐานะผู้มีอ้านาจจัดที่พักได้จัดบ้านพักศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เลขท่ี ๒๖/๔ 
หมู่ที่ ๔ ต้าบลโสนลอย อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัย โดยกล่าวอ้างว่า บ้านพัก
หลังดังกล่าวว่างและไม่มีบ้านพักข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ทางเทศบาล      
เมืองบางบัวทองขาดแคลนงบประมาณด้านสวัสดิการที่พักอาศัย จึงเป็นการใช้อ้านาจจัดบ้านพักโดยไม่ได้
ค้านึงถึงมาตรฐานบ้านพักและความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีประกอบด้วย กรณีจึงต้องถือว่า 
ในท้องที่เทศบาลเมืองบางบัวทองไม่มีบ้านพักราชการส้าหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จัดที่พักอาศัย
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 และเมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้แจ้งย้ายที่อยู่ทางทะเบียนราษฎรออกจากบ้านพักหลัง
ดังกล่าว จึงมิใช่การสละสิทธิการเข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการ อันท้าให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการตามข้อ ๑ วรรคสองของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 9๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ -/๒๕๕๐        
ลงวันที่ ๑4 กันยายน ๒๕๕๐ พร้อมทั้งยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ 
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ 
บาท และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีค้าสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน ค้าสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ค้าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี เบิกค่าเช่าบ้าน
เป็นค้าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓        

ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค้าสั่งดังกล่าวผ่านศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดนนทบุรี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันกับค้าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็น
พ้องด้วย 

 

 



๑๕ 

 

 
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท้าการ โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง    
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลมีอ้านาจก้าหนดค้าบังคับให้เพิกถอนค้าสั่งพิพาทเท่านั้น ตามนัยมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีนี้ จึงสมควรก้าหนดเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการให้เป็นไปตาม      
ค้าพิพากษา ตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

พิพากษากลับค้าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนค้าสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ แนวทางหรือวิธีการด้าเนินการให้เป็นไปตาม     
ค้าพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้าเนินการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๐ ภายในก้าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 

4. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ สทิธิ ที่ไม่แตกต่าง 
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 260/2554 

ผู้ฟ้องคดี รับราชการครั้งแรกเป็นพนักงานสุขาภิบาล จังหวัดสุโขทัยและได้โอน (ย้าย) ไปเป็น
พนักงานเทศบาลสามัญ จังหวัดพิษณุโลก ต่อมากรมการขนส่งทางบกได้รับโอนผู้ฟ้องคดีมาบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 ส้านักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
และผู้ถูกฟ้องคดี (ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก) ได้อนุมัติให้ผู้ ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 
จนเมื่อปี พ.ศ. 2549 ผู้ถูกฟ้องคดีได้ระงับการเบิกค่าเช่าบ้าน ของผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกเป็นพนักงานสุขาภิบาลซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มข้าราชการตามนิยามค้าว่า “ข้าราชการ” 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 จึงไม่มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้าน 

ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค้าสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตน
ได้ใช้สิทธิ โดยสุจริตมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านโดยไม่มีผู้ใดทักท้วง อีกทั้ง 
ได้น้าเงินที่ได้ไปผ่อนช้าระราคาบ้านทั้งหมดแล้วจึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนค้าสั่งที่ให้ระงับการเบิกค่าเช่าบ้าน
และค้าสั่งให้คืนเงินค่าเช่าบ้าน การที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกในราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการเริ่ม        
รับราชการครั้งแรก อันเป็นเงื่อนไขท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน หากได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้าส้านักงานใน
ต่างท้องที่ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 หรือไม ่

มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ก้าหนดว่า “ข้าราชการ” 
หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการต้ารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการต้ารวจ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารและข้าราชการครูตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครู และตาม มาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับค่าเช่าบ้านว่า ข้าราชการผู้ใดได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้าส้านักงานในต่างท้องถิ่น   
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน เว้นแต่ผู้นั้น (1) ทางราชการ   
ได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว (2) มีเคหสถานของตนเองหรือ ของสามีหรือภริยาพอที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้ในท้องที่ท่ี 



๑๖ 

 

 
ไปประจ้าส้านักงานใหม่ (3) ได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้า ส้านักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
หรือท้องที่ท่ีกลับเข้ารับราชการใหม่ (4) ได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้า ส้านักงานใหม่ตาค้าร้องขอของตนเอง 
(5) เป็นข้าราชการวิสามัญ 

ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 
หรือไม่ ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับมาแล้วทั้งหมด หรือไม่  

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเป็นสวัสดิการของรัฐอย่างหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ 
ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการของรัฐทุกประเภทที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่อง      
ที่อยู่อาศัย เนื่องจากราชการเป็นเหตุ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในราชการส่วนกลาง ข้าราชการในราชการส่วนภูมิภาค 
หรือข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่น 

การที่กฎหมายให้ค้าจ้ากัดความความค้าว่า “ข้าราชการ” แตกต่างกันเป็นเพียงการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นการกระจายอ้านาจทางปกครอง โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองให้ตรง
กับความต้องการและความจ้าเป็นของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการบริหารราชการในราชการส่วนท้องถิ่นก็ย่อมมี
เจตนารมณ์เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย
เนื่องจากราชการเป็นเหตุเช่นเดียวกัน ดังนั้น ข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่นย่อมเป็นข้าราชการของรัฐ
ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับข้าราชการในราชการส่วนกลางหรือข้าราชการในส่วนภูมิภาค 

การที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกในท้องที่สุขาภิบาล จังหวัดสุโขทัย จึงมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการอ่ืน เมื่อผู้ฟ้องคดีโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ส้านักงานขนส่งจังหวัด
พิษณุโลก จึงเป็นกรณีที่ได้รับค้าสั่งให้เดินทางไปประจ้าส้านักงานในต่างท้องที่จึงมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน      
ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ค้าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้
ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและให้คืนเงินค่าเช่าบ้าน จึงเป็นค้าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

5. บ้านพักข้าราชการไม่เพียงพอ สละสิทธิให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านรายอ่ืนเข้าพักหมดสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านหรือไม่  

คดีหมายเลขด าที่ อ.1225/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.379/2559 ระหว่าง นายชูชาติ 
สวนกูล ผู้ฟ้องคดี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ท่ี 1 กรมการข้าว ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี  

ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยการยางสงขลา จากนั้นในปี 
พ.ศ. ๒๕48 ได้รับค้าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ซึ่งขณะนั้นมีบ้านพักราชการว่างหนึ่งหลัง     
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านพัก แต่ได้น้าสัมภาระส่วนตัวไปเก็บไว้ในบ้านพักดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีเข้าพัก
อาศัยที่บ้านของตนเองซึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนช้าระเงินกู้ค่าก่อสร้างบ้านกับธนาคาร ต่อมา นายบุญสุข นักวิชาการ
เกษตรช้านาญการ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ แต่บ้านพักราชการมีไม่เพียงพอ ผู้ฟ้องคดี จึงให้
นายบุญสุข เข้าอยู่อาศัยแทน หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพ่ือผ่อนช้าระเงินกู้ค่าปลูก
สร้างบ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ท้าสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือ
ปลูกสร้างบ้านในที่ดินโฉนดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้พักอาศัยที่บ้านของผู้ฟ้องคดี           
ที่ก่อสร้างเสร็จ จริง ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 จึงอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐  



๑๗ 

 

 
ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีให้นายบุญสุข เข้าพักอาศัยในบ้านพัก จึงเป็น   

ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมคี้าสั่งระงับการเบิกเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒  ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ค้าสั่งระงับ
การเบิกค่าเช่าบ้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงน้าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้มีค้าพิพากษาหรือมีค้าสั่งเพิก
ถอนค้าสั่งดังกล่าวและให้จ่ายเงินค่าผ่อนช้าระเงินกู้ในส่วนที่งดเบิกพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี 

การมคี้าสั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อบ้านพักราชการว่างหนึ่งหลังและไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ มีค้าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักในบ้านดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ ฟ้องคดีไม่ได้เข้าพักอาศัยในบ้านของทางราชการ
ที่ว่าง แต่เอาสัมภาระบางส่วนไปเก็บไว้ในบ้านพักและได้เข้าพักอาศัยในบ้านที่ปลูกสร้างบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี
โดยกู้ยืมเงินจากธนาคาร ซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ได้น้าหลักฐานการผ่อนช้าระเงินกู้เพ่ือช้าระราคาบ้านที่ค้างช้าระ      
มาขอเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อนายบุญสุข ย้ายมาปฏิบัติราชการแต่ไม่มีบ้านพักราชการ 
ประกอบกับนายบุญสุข มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงแสดงความจ้านงให้นายบุญสุข ซึ่งเป็นข้าราชการอ่ืนที่
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ใช้สิทธิเบิกค่าผ่อนช้าระ
เงินกู้  

กรณีมิได้แตกต่างกับการที่ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในที่พักนั้น เนื่องจากผู้ที่ผู้ฟ้องคดีสละสิทธิ
ให้เข้าพักอาศัยแทนก็ต้องขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่นกัน เพราะที่พักของทางราชการมีไม่เพียงพอ จากเหตุ
ดังกล่าวจึงมิไดท้้าให้ทางราชการได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัด
ข้าราชการเข้าพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เป็นเพียงแนวปฏิบัติ
เพ่ือให้การจัดบ้านพักของทางราชการเป็นไปโดยถูกต้อง ในแนวเดียวกัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐที่สนับสนุนให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่หาเป็นการตัดสิทธิมิให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ ประกอบกับขณะนั้นผู้ฟ้องคดีไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้านแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้เบิกค่าผ่อน
ช้าระเงินกู้ จึงเป็นการยินยอมให้บุคคลอ่ืนอยู่อาศัยและเป็นการยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าผ่อนช้าระเงินกู้
การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าพักอาศัยในที่พักที่ทางราชการจัดให้ จึงไม่เป็นเหตุท้าให้ทางราชการเสียหายแต่อย่างใด    
จึงไม่อาจน้าบทบัญญัติมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗      
มาตัดสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น ค้าสั่งระงับการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นค้าสั่ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าผ่อนช้าระเงินกู้และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะจ่ายเงินค่าผ่อน
ช้าระเงินกู้ในส่วนที่งดเบิกพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี  

ค้าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนี้ ถือเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีส้าหรับหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ กรณีข้าราชการได้ใช้
สิทธิพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการและต่อมาได้สละสิทธิให้ข้าราชการอ่ืนที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม
กฎหมายค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นกันเข้าอยู่อาศัยแทน เนื่องจากบ้านพักข้าราชการที่จัดไว้ไม่เพียงพอและได้ใช้
สิทธิเบิกค่าผ่อนช้าระเงินกู้แทน เมื่อทางราชการไม่ได้รับความเสียหาย หน่วยงานของรัฐจะตัดสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ได้ 



 

 
 

ภาคผนวก 



 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

_________________ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ           
ส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ 
และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
       ข้อ ๒1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
       ข้อ 3 ให้ยกเลิก   

  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2532 
 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2533 
 (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2536 
 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ.2540 
 (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ.2541 
 (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ.2541 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน

เทศบาล และพนักงานส่วนต าบล  
 
 

----------------------- 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 11 กันยายน 2548    
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 “เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนสุทธิที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับ ทั้งนี้  เมื่อหักเงิน    

เบิกลด เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนออกแล้ว และรวมกับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับค่าวิชาหรือเงินเพ่ิม   
การเลื่อนฐานะ หรือส าหรับประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือส าหรับการสู้รบ 

 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ที่ด าเนินกิจการ 
เกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 “ท้องที่” หมายความว่า อ า เภอ กิ่งอ าเภอ หรือท้องที่ของอ าเภอหรือกิ่งอ า เภอที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน 

 “ท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการ หรือมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก 
  “ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 

 “ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยธรรมชาติหรือความเสียหายอย่างใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซึ่งได้รับ
ความเสียหายนั้นไม่มีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วย 

 ข้อ ๕ การจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบนี้ 

 การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ข้อ 62 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น  
  (1) 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ 
โดยไม่มีหนี้ค้างช าระกับสถาบันการเงิน 
 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ า
ส านักงานในต่างท้องที่ท่ีเป็นท้องที่ท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
 ข้อ 7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปรับราชการในท้องที่ใดและไม่มีสิทธิได้รับ    
ค่าเช่าบ้านข้าราชการเพราะเหตุที่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสตามข้อ 6 (2) แม้ว่า
กรรมสิทธิ์ในเคหสถานได้โอนไปด้วยเหตุใด ก็ไม่ท าให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในระหว่างรับราชการ
ในท้องที่นั้น เว้นแต่เคหสถานนั้นถูกท าลาย หรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 
 ข้อ 8 ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง 
 
 
----------------------- 

2 ข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
 3 ข้อ 6 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้และมีคู่สมรส   
เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือพนักงาน   
หรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 9 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลังได้รับ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ถ้าเงินเดือนที่ได้รับเพ่ิมขึ้นไม่ตรง    
กับท่ีก าหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านดังกล่าว ให้ได้รับค่าเช่าบ้านตามส่วนของเงินเดือนโดยค านวณตามวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ข้อ 10 การลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใด เนื่องจากการถูกตัด
เงินเดือนหรือการลาโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้นั้นที่ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ 
และให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเสมือนหนึ่งไม่มีการลดหรืองดเบิกจ่ายเงินเดือนเช่นว่านั้น เว้นแต่เป็นการลา
ติดตามคู่สมรสซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ 
 ข้อ 11 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านถูกสั่ งพักราชการหรือถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน หรือมีกรณีอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ถูกงดเบิกจ่ายเงินเดือนให้งดเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ เมื่อกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นมีสิทธิ ได้รับเงินเดือนในระหว่างกรณีเช่นว่านั้นส าหรับเดือนใด   
ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านส าหรับเดือนนั้นตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้นั้นได้เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับหน้าที่ และให้สิ้นสุดในวันที่ขาดจากอัตราเงินเดือน     
หรือวันที่อยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ถ้าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืน        
ไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันที่ส่งมอบหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบวัน  
นับแต่วันส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่มีความจ าเป็นจะต้องอยู่ต่อไปอีกให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไปได้เท่าที่
จ าเป็นโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
 ข้อ 13 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่งและต่อมา
ได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืนซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ 
น าหลักฐานการช าระค่าเช่าบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ใหม่ได้ ถ้าคู่สมรสหรือบุตร  
ซึ่งอยู่ในอุปการะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่อาจติดตามข้าราชการผู้นั้นไปได้และมีความจ าเป็นต้อง
อาศัยอยู่ในบ้านในท้องที่เดิมต่อไป 
 ข้อ 14 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อ 
หรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ช าระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
ท้ายระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ท าการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
ในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกท าลายหรือเสียหาย 
เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ 
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 (2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพ่ือช าระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์
รวมกับบุคคลอ่ืนในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ส าหรับ
บ้านหลังดังกล่าว 
 (3) จะต้องเป็นการผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านกับสถาบัน
การเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 (4) จะต้องไม่เคยใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ส าหรับบ้าน 
หลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่ เคยใช้สิทธิ  
นั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ตามที่เคยใช้สิทธิมาแล้ว    
หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 
  (5) หากเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้น าค่าผ่อนช าระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการได้ โดยให้ค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ให้น าความในข้อ 7 ถึงข้อ 12 มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระ
ราคาบ้านโดยอนุโลม 
  ข้อ 15 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ใช้สิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ 14 และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อ่ืน
ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้ 
  ข้อ 16 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ     
แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้  ให้ยังคงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการที่มีอยู่เดิม จนกว่าจะหมดสิทธินั้น 
  ข้อ 17 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด
ตามวรรคแรก ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4  สิงหาคม พ.ศ.2548 
สมชาย  สุนทรวัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25514 
  ข้อ ๕ สิทธิของข้าราชการสวนท้องถิ่น ผู้ที่ไดรับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในท้องที่  
ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการไดรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ     
เมื่อไดรับค าสั่งให้เดนิทางไปประจ าส านักงานในต่างท้องที่ตั้งแตว่ันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25595 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 25626 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม      
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และให้
ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ท้ายระเบียบนี้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 

4 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 5ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 178 ง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
 6ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 

 
 



  

บ ัญช ีอ ัตราค่าเช ่าบ ้านข ้าราชการส ่วนท ้องถ ิ่น1 
ต าแหน่งประเภทท ั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาว ุโส 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 15.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 2.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 11 4,000 

ข ั้นท ี่ 16 ข ึ้นไป 3,000 ข ั้นท ี่ 3 - 8 3,000 ข ั้นท ี่ 11.5 - 17 5,000 
 ข ั้นท ี่ 8.5 ข ึ้นไป 4,000 ขัน้ที ่17.5 ขึ้นไป 6,000 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งประเภทว ิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช ี่ยวชาญ 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 9.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 4 3,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 7.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 10 – 14 3,000 ข ั้นท ี่ 4.5 – 12 4,000 ข ั้นท ี่ 7 – 11.5 5,000 ขัน้ที่ 8  ขึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 14.5 ข ึ้นไป 4,000 ข ั้นท ี่ 12.5 – 20.5 5,000 ข ั้นท ี่ 12 ข ึ้นไป 6,000  

 ข ั้นท ี่ 21 ข ึ้นไป 6,000  

 
 
 

----------------------- 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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ต าแหน่งประเภทอ านวยการท ้องถ ิ่น 

ระดับต ้น ระดับกลาง ระดับส ูง 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน    
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 3,000 ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 7 5,000 

ข ั้นท ี่ 6 – 14 4,000 ข ั้นท ี่ 6 – 11 5,000 ข ั้นท ี่ 7.5 ข ึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 14.5 - 20 5,000 ขัน้ที ่11.5 ขึ้นไป 6,000  

ขัน้ที ่20.5 ขึ้นไป 6,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับต ้น ระดับกลาง ระดับส ูง 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 - 10 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 2 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 10.5 – 19.5 5,000 ข ั้นท ี่ 2.5 – 10.5 5,000 ข ั้นท ี่ 7 ข ึ้นไป 6,000 

ข ั้นท ี่ 20 ข ึ้นไป 6,000 ข ั้นท ี่ 11 ข ึ้นไป 6,000  

 
 
 
 



  

 

บ ัญช ีอ ัตราค่าเช ่าบ ้านส าหรับข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา
ขององค  กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น2 

 

อ ันดบ ั  ครผ ู  ู้ช่วย อ ันดบ ั  คศ. 1 อ ันดบ ั  คศ. 2 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน   
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน    
เด ือนละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 8.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 1.5 2,500 ข ั้นท ี่ 1 – 11.5 4,000 

ข ั้นท ี่ 9 – 12.5 3,000 ข ั้นท ี่ 2 – 6.5 3,000 ข ั้นท ี่ 12 – 16.5 5,000 

ข ั้นท ี่ 13 4,000 ข ั้นท ี่ 7 – 21.5 4,000 ข ั้นท ี่ 17 ข ึ้นไป 6,000 
 
 
 
 
 

อ ันดบ ั  คศ. 3 อ ันดบ ั  คศ. 4 อ ันดบ ั  คศ. 5 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน เด ือน
ละ/บาท 

เง ินเด ือน ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ค ่าเช ่าบา้นไม ่เก ิน 
เด ือนละ/บาท 

ข ั้นท ี่ 1 – 5.5 4,000 ข ั้นท ี่ 1 – 6.5 5,000 6,000 

ข ั้นท ี่ 6 – 11.5 5,000 ข ั้นท ี่ 7 ข ึ้นไป 6,000  
ข ั้นท ี่ 12 ข ึ้นไป 6,000    

 
 
 
 
 
 

----------------------- 
 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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แบบยืนยันการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน 
 

เขียนที่....................................................... 
 

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

 ตามท่ีข้าพเจ้า ชื่อ................................................................... ..................................................................  

 พนักงานเทศบาล    พนักงานครูเทศบาล   

ต าแหน่ง....................................................................ระดับ........................... ......................................................... 

อัตราเงินเดือนขั้น.......................................................บาท กอง/ส านัก................................................................. 

ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

1.  เช่าบ้านเพื่ออาศัย   เช่าซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......... .ซอย......................... ถนน.........................ต าบล..................................... 

อ าเภอ............................................... จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์....................... ....... 

ตามสัญญาเช่า ลงวันที่ ........... เดือน.................................. พ.ศ................ในอัตราเดือนละ.........................บาท 

เจ้าของบ้านเช่า/ผู้ให้เช่าช่วง/ผู้ให้เช่าซื้อ ชื่อ  (นาย/นางสาว/นาง)....................................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......... .ซอย......................... ถนน.........................ต าบล................... .................. 

อ าเภอ..................................... จังหวัด..................................................... โทรศัพท์............................................... 

2.  กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อบ้าน   กู้ยืมเงินเพ่ือปลูกสร้างบ้าน 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......... .ซอย......................... ถนน.........................ต าบล......... ............................ 

อ าเภอ..................................... จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.......... .............................. 

ชื่อผู้กู้...........................................................................ตั้งอยู่ที่............................. ................................................. 

ถนน................................ต าบล................................อ าเภอ..... ............................ จังหวัด..................................... 

ตามสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง  ลงวันที่.....................เดือน................................................พ.ศ............................ . 

ช าระเงินกู้เดือนละ................................บาท  ตั้งแต่วันที่................. เดือน.................................พ.ศ.................... 

ถึงวันที่.....................................เดือน.................................................................พ.ศ...... ........................................ 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างปลูกสร้างบ้าน ชื่อ  (นาย/นางสาว/นาง)........................................................................ ................ 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......... .ซอย......................... ถนน......... ................ต าบล..................................... 

อ าเภอ..................................... จังหวัด.....................................................โทรศัพท์.............. ................................. 

/ข้าพเจ้า... 



 
 

- ๒ - 

  ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้ใช้สิทธิ  เบิกค่าเช่าเพ่ืออยู่อาศัย   เช่าซื้อบ้านเพ่ืออยู่อาศัย  

  กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อบ้าน   กู้ยืมเงินเพ่ือปลูกสร้างบ้าน โดย 

    ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกประการ 

    เหมาะสม 

    ไม่เหมาะสม 

    อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .......... 
 
 
         

ลงชื่อ...................................................... 

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

ต าแหน่ง....................................................... 



 
 
 

แบบแสดงข้อเท็จจริงการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และรายละเอียดการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน                 

1. ถาม หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้หรือไม่ 

ตอบ  มี ลักษณะของที่พักอาศัย.............................................................................................  

   ไม่มี 

2. ถาม มีเคหะสถานของตนเองหรือของสามี หรือภริยาที่พออาศัยอยู่รวมกันได้ในท้องที่ที่ประจ า   
ส านักงานหรือไม่ 

ตอบ  มี ลักษณะของเคหะสถาน............................................................................................  

  ไม่มี 

3. ถาม เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการหรือไม่ 

ตอบ  ใช่ 

  ไม่ใช่ ท้องที่ท่ีรับราชการครั้งแรก................................................................................. 

4. ถาม สามี ภริยารับราชการในท้องที่เดียวกัน สามีหรือภริยามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ 

ตอบ  มี 

  ไม่มี เพราะ.................................................................................... ............................... 

5. ถาม ผู้ขอใช้สิทธิขอใช้สิทธิอะไร 

ตอบ  เบิกค่าเช่าบ้าน ตามสิทธิ..............................................................................................  

  เบิกค่าเช่าซื้อ ตามสิทธิ................................................................................................. 

6. ถาม ในขณะที่ยื่นค าขอกู้ข้าพเจ้า 

ตอบ  มี เคหะสถานอยู่แล้ว 

  ไม่มี เคหะสถานเป็นของตนเองหรือสามีภริยาเลย 
 

  เคยมี เคหะสถานเป็นของตนเองแล้วแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว 
 
 
 

/7. ถาม... 
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7. ถาม ก่อนมาขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน มีที่พักซ่ึงทางราชการฝ่ายสามีหรือภริยาจัดให้หรือไม่ 

ตอบ    มี สาเหตุที่ไม่อยู่ที่พักซึ่งทางราชการจัดให้……………………………………………………………………… 

  ไม่มี 
 

8. ถาม ก่อนผู้ขอใช้สิทธิ ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ขอใช้สิทธิอาศัยอยู่อย่างไร 

ตอบ    เช่า สาเหตุที่ไม่ขอใช้สิทธิเบิกเพราะ........................................................................................  

  พักอาศัยอยู่กับญาติ 
 

  อ่ืน ๆ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ให้ต่อคณะกรรมการ ฯ ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
   ลงชื่อ....................................................................ผู้ขอใช้สิทธิ 
     

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

 
 



• • fULrt~!.fl.rl.C'Hrl.~!.lXl.~~~~11tl.tl.111.~Gtl.t,1!.!.IJ~~!.LUt1.l'..~ 

tl.~l:'G»l:'~kl!.W!.Ll/1.~rl.UL\.Lf! 

tl.~l:'G»l:'G!.kllJ[b!.LUrt~IJ11:'~rtW~n.£G 

(fu~l31~~ f1NA.£1A.~filLtl.) 

/~ 

fl. i G~!.LUtl.Q 1L~tl.~t-G»t\.l'.,~l:'G!.kllJ[l.W~l:'G» ll:-~11~~11n.L!.1A.~!.f11G~1Lrttl.fil~11:'~ 

fil l'.,~t\.~t-G»tl.l'..~1:-G!.k!U r1'!.U!f 1:-GULl!;t1.L,Q>Lp. 1L~ 
n. 

t1.t1filL~U!}1Gfl.rl.~!.LU F\;GU~!.[11'..L~Ut-~n.ti rl.kl!;~IJ1rl.lLt\.1 L~fil L~l:'G~~l!;£1A.~Ro UJt1.µt-G»n.l'..~!.LUJl.L!.LJlo ti.~!:'~ 

L111.fuQ.~\J1 l!;LGl:-~111.n.G~ ~flGJlorl.G~l!;l'.,!.~!.LU~ULl/1. fil Lli1.tl.G~1~ l!;rtLl'..k!GEofl. i tl.L~L~l'., 1~fil ~!.@pi (d !lS iewJa41) 

n.GkrtLl'..kll'l.L~~wn.o-i~rui;i.u ~~l'.,L~Ut-~n.ti rl.k(!;~IJ1 n. tt-~ n.µt-G~t\.l'.,~l:'G!.k!Ufl.W !f 1:-GULl!;M.L,Q>LP. 1L~U(} m~Lrt 

!.LklLM.91:-Gll.J!U Q.G!.lA.U ~1 ~ tl.L~!. LU'~ n.» l !.LU 1:-LlA.t-Gp.U Ll!;tl.t,1 rl.kl!;~IJ1 rl.l tl.L~U ~111.L!t!.LU 'Ci\ 
• ~ GJlo ~~~Ci\ rtk!L~~ Ci\® ~tl.k-1:-~ Ci\~~~ l'../G'\'~o~o lA.rt ~ fillA.i~Ll/1.rtl:'l'..!.lA.~W@~l:'X,J.111.rtL~ ~it1.L,Q>L/l.1L~tl.t,1filL~ 

u (} H.LUn. tn.L~U»111.n.o-1Rol l'..L~Ut-~n.tmkl!;~!Jm lL~,IPi G~rtG~ ~lL!JI. mtml'..n.L~tl.Q-, ~~,,. ~ltl.G~1L~~!.[1 
n. n. n. n. . 

!. i~@L~n.tm L~!.LUtl.IJ-, n.tmk~n.g. ,~w filL~~n.g. ,~w L~~i ~r;i~,~~filL!.l:'~IJ11!.Lk!Ltl.91:'Gll.~UO.G!.lA.U~1~n.L,ip 

!.LU~n.» l!.LUl:'LlA.t-Gp.ULl!;tl.t1 rl.kl!;~IJ1 rl. l ~ ~11 !.Lkl Ltl.9t-Gll.J!UQ.G!.1A.U ~1 ~tl.L~!.LU~n.» l!.LUl:'LlA.t-GP.Ro lril ~1 
• t1.L,Q>Lfl.1L~~!.L!l-,1Pi £1A.~rtL~t1.L,Q>Lp. 1L~U(}1» l~,(,ttl.Brl.k,IPi~n.~t-@"'1-tl.l'..~!.LUJl.L!.LEoUlW ·~ . 

[:!:'~ !.LUtl.Q. 1L~tl.~l:'B»tl.l'..~l:'G!.k!U[1 
n ' n. ~ 

W!f 1:-B» ll:-~11~ k-111.1:'~!.LU Jl.L!.L~~G~rtl'..~rtLl'..k!Gll.I:'~ !.LU!l.L!.tl.l'..~n.,V l'..fil ~1 tl.L~!.~Lrttl.~ mµt-is»n.l'..~!.LUJl.L!.LJlo 

1:-Gll.tl.L,Q>Lp. 1L~U(} 1£1A.~J!ol!.LU~ l G~ 1 L~tl.~ 1 l'..~11LfU!.Ll!;~f1.~l:'G"'1-l:'G!.k!U [1!.LUrt~IJ1 t-~rt!.U. 

fill'..,IPLrtl:'~~t-~rtL~[jUL!.[1~fil~1~~filL!. 

~ii:.LUJl.L!.LJlotl.L,Q>LP. 1L~n.tmL ~u !} 1!.LUtl. ltl.L~U ~111.tl.IJ 1Lrt!.Lk!Ltl.!lt-Gll.~U Q.G!.lA.U ~, ~tl.L)p!.LU~n.» l!.LUl:'LlA.Nsp. 

ULl!;rl.t,1 rl.kl!;~IJ1 rl. l L!l-1.'.J!.LrtLIJ !.L61Ltl.91:'Gll.~U Q.G!.lA.U ~1 ~tl.L~!.LU~n.» l!.LUl:'LlA.t-Gp.j!o l fil~1tl.L,Q>Lp.1 L~~!.L!l-1:'~ 
• £1A.~rtL~t1.L,Q>Lp.1L~U (} 1~ l~,(,ttl.Grl.k}Pi~i:.LU 11.L!.LJlo~ l ~tl.111.L~ ~it-~kl!.LU l:'l'..!.lA.~W fil I'.,~ 

tl.Lrl.Lll. 1Lkl n I I 

u (} 1!.LUrl.GU~!.[1!.LUn. l n.L!~u ~111.n.g. 1¥UQ.@!.1A.U~1~tl.L,!p!.LU~n.~ l!.LUl:'LlA.t-Gp.ULl!;tl.t,1 rl.k(!;~~m ~ l !.LU 

®~Ci\ rtk!Llfl'l.lJM. 0 II> 

• OOWO@ L.M.lA.11:'!.U 

~~~~11.1 Lrt~ll.L!.J:.klnn.n.u 

n.~t-B»t-B!.k!Uf\!.LUrt~~11:-~rtW 



~GJ~;!l (!.~ OOOjW ,WG)<!>Ci\ 0 "f.IAl 

~LIB k!1ttP. ra1 ~~fl.~~,, !'.LU~)J ~~M.LL'rt ~u 
iJD twmn.ra1~r. r.~rnimlA. im@lflLlel L'BU :r ~ • I 

t'Ll2UlJ:fu,(l.rtW 

n.L !1-LP.1Lf!lntrn l.fl!U (}1@11.11.~!.LU n.@u~r. f1 t.L ~UL' ~rt tH1.k&~IJ1n.lLI'\1L ~raL ~Ms~:; l!.21A.g,11-llJr.l.UR.L.r.l.~ 

n.~t-~ ~\LIA.lb l:l!l~1&L.@t-,~Vi.tl.G ~!Jrrn ,q.n.@!2~tr.~r.l.UOULVi. rnt-\n.B~, ~ ~rtLtl!!@~fl. tnL~Ll:H .. Hrni=r.@ ~, 

(dnsleWJa41)n@kllLt~Ll!l~wn.r;i~rufil.U,~~tl..~UL"~rt~111.k~~~in.it'~ f.LUl!M.L'l.IA.ULM\l.,CtLP.1L~UQ.Hb~l..ll 
.... 

tLbll.M.91.'@11.~U t}GtlA.U ~1@f\Ljp!. LU&n..~ l r. L.U t-L lA. t-Bp.U LIHt t111,1'!3~12111.1,f1.L~ U ~Vi.L ,t\!'. l.U 'Gi\ 

(ID@ G~ tt~m~ w.ui11~i:1.m ;fl;ID;IJGi\ ~ltl'M, f.LUl!.L!'.l._q. 

nL_cLLP,1L~f'1.t,1raL~UQ.1!'.LUrl.~W~1S.LU~~~l:111~fUU1U»111.fat~L,tL'~W!.LUL't!'.lil.~Wn.ran.1~r.rn .. ~ ~1!'.LUll.l,!.L~ 

M.L!tl.P.1l.~nt1 fal.~UQ., !'.LL! f't l,11.L~ u~111.ni; 12-t tL~Ut'~nti fl.kl!.~~, n, 11...~~t@~llG~ l!l&L!A m~i ntnL~ng., 

:nm l!lVtB~11...~~r.ri. r.1i=G1...~~ntiraL~uun.r;:i ntmk~ni;iw1lJ ~L~~nr;1ww L~~tl!l~~rn12li!t.r.1:-w1.rn 

r.L. toLngt'@!!.~U °'Bf.IA u ~, ~ nL ~J;.L u~n.» 1.n u t'L lA.L'G fl.UL~ nti 11.k &~ IJ111. l,Ql!'. u '@ 

rtt'~Mr.mn. t~11LrtH.L&.M.~12lel!.LUt't.f.IA.~.W f;:f l"O pi ,.. ~ ~ 

" 
)ft !'.LUl!.Ltt;Ul.UL& 

nL ,ei.1,p.iL.~ u °' U.l, u n.t n.1.,~u ~Vin.g.i ~t LrttL .~Ut'~t'l-lA.t-Gp.Ul&nt1 r\k &~l.?1 n.t l. !1-lltl.llL~ ft\ :;~11f.Ll:JLMl:-.Gfl. 
~u t}.GtlA.U ~ @nL ~!:.l.,U ~n.~ t !'.l.Ut-l-IA.i:-Bp._e-1 fil~l nL~LP. 1L~~!'.l.,!l.g!A.~!j~~w !.Wll.l.!'.L~ftl, _Q.L p. 1L Jeltl.tl ra l.~ U!} 1!'. LU rt l 
l.lr1.ibQl9~1,lf\£1A.g~~~~,,1L u 11.L!'.f\ t.~U L & L'B~ ,~,, n.t1l;!', L~!.L u n.t.K u ~lr1.1tBk Mn.L ~1..p.1 L ~ n~.i u G, crn.n~ 

2v.~1tLlllf1.L,CLL/l.1L~UQ.1~~,cthBnk~1L'~!.LUl!.Lf.L~~l.191'1.llbL~ (§)(!> BR-tt~1tt~in.wn~~l211 ~;ID;IJCJ\ "ld'M tLUll.L!'.L~ 

nL llLIML l:lft M~L &Un, U.LU n.uw U1.t.LiJ g t~l:m tA..rtlU1U ~V1.Qtl9L t~ ~l:l!'.LUL't!'.IA.~!'.Ufl,fi ll 1~f.rilt~ A I f ""111 t "=" 111 F' t="'=" .) l'O r'& I n. "' n; 

·~ u !)1!.l.Ufl.CW~tritLUI\ in.1...i&u ~J.1.n. r;: i~u fJ.G!.lA.U ~, ~M.L~!.LU ~fl._\1 t !'.l.UC-LIA.1:-@p.u L&fl. ti /l,~ lli~ ~, n. ~tr.LU 

OO;IDOl!> 'ltV.U C, rt:L!'.~!'.M.M.M.ll 

L'~lelf.LUL't!'.IA~W 

,. ' 

~C\;PG\ 11.r1l.i"l.rt1 O© 

I 
I 
ii ; 
·! 

'I 

' 
' 

' 

I. 
i I 

' . ~. 

I 
• j 



u 

d?pau?n1 
A un 060d.b/ 4 n s z ~ s a ~ u ~ i m l ~ u  

~ U U ~ P P ) Q I ~ ~ ;  flMU. moboo 




	หน้าปก คำนำ
	คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน แบบไม่มีปะหน้า
	คู่มือฉบับรวม
	ค่าเช่าบ้าน  1-5
	ผัง (1)
	ค่าเช่าบ้าน

	Binder1
	ภาคผนวก
	1.ระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
	2.
	3.แบบยืนยันการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
	4.แบบเสดงข้อเท็จจริง
	5.มท0808.2ว 1583 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
	6.เบิกค่าเช่าบ้าน น้ำท่วม



