
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

ลําดับ แนวทางเบกิจ่ายตามอัตราเดิม แนวทางเบกิจ่ายตามอัตราใหม่ หมายเหตุ 

๑. สิทธิเดิมเบิก ในอตัรา 4,000 บาท   
สัญญาเช่าเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 
2562  
ค่าเช่าบ้านเดือนละ 7,000 บาท 
(ค่าเช่าบ้าน ไม่รวมค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าอื่นๆ ฯลฯ)
เบิกจ่ายได้ 4,000 บาท 
  

สิทธิใหม่เบิกได้ 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23  
พฤศจิกายน 2561 คํานวณ 

(1) อตัราเดิม 4,000 X 22/30 เท่ากับ 2,933.33 
(2) อตัราใหม ่6,000 X 8/30 เทา่กับ 1,600 

รวมเบิกเดือนพฤศจิกายน 2561 ได ้4,533 บาท 
ฉะนั้น ส่วนต่างที่เบิกคือ 533 บาท 
ในเดอืนถัดไป เบิกได้ตามสัญญา ธันวาคม 2561 -
กันยายน 2562 เบิกได ้6,000 บาท 
 

กรณีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ให้ข้าราชการขอรับเงินส่วนตา่งของอตัราค่าเช่า

บ้านเดิมกับอตัราค่าเช่าบ้านใหม่ที่เพิ่มขึ้นได ้โดยยื่น
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ตอ่ส่วนราชการ
ที่ข้าราชการปฏิบัติงานอยู่ และให้ระบุว่าจะขอเบิก
ตั้งแต่วันที่ใด เดอืนใดถึงวันทีใ่ด เดอืนใด จํานวนเงิน
ที่ขอเบิกทั้งสิ้นเป็นจํานวนเท่าใดพร้อมทั้งบันทึก
ชี้แจงเหตุผลทีข่อเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพิ่มเตมิและให ้
ผู้มอีํานาจอนุมตัิตรวจสอบการได้รับสทิธิดังกล่าว
ก่อนจากหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นขอ
ใชส้ิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไปแล้ว หากได้รับสทิธิเพิ่มขึ้น
ให้จ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้มีสทิธิตอ่ไป 

๒. สิทธิเดิมเบิก ในอตัรา 4,000 บาท   
สัญญาเช่าเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562  
ค่าเช่าห้องพักเดอืนละ 5,500 บาท  
(ค่าเช่าบ้าน ไม่รวมค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าอื่นๆ ฯลฯ) 
เบิกจ่ายได้ 4,000 บาท 

สิทธิใหม่เบิกได้ 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 คํานวณ 

(1) อัตราเดิม 4,000 X 22/30 เท่ากับ 2,933.33 
       (2) อตัราใหม่ 5,500 X 8/30 เท่ากับ 1,466.67 
รวมเบิกเดือนพฤศจิกายน 2561 ได ้4,400 บาท 
ฉะนั้น ส่วนต่างที่เบิกคือ 400 บาท 

ในเดอืนถัดไป เบิกได้ตามสัญญา ธันวาคม 2561 – 
กันยายน 2562 เบิกได ้5,500 บาท 

 
๓. สิทธิเดิมเบิก ในอตัรา 4,000 บาท   

สัญญาเช่าเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562  
ค่าเช่าบ้านเดือนละ 4,000 บาท  
เบิกจ่ายได้ 4,000 บาท 

สิทธิใหม่เบิกได้ 6,000 บาท แต่เนื่องจากสญัญา
เช่ามีกําหนดระยะเวลาไว้ยังไม่สิ้นสดุ ยังต้องเบิกในอัตรา
เดิม คือ 4,000 บาท  

กรณีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
ยังไม่สามารถดาํเนินการเบิกตามสทิธิใหม่ได ้

เนื่องจากพจิารณาจากสญัญาเช่าที่กําหนดระยะเวลาไว้ 
ยังไม่สิ้นสดุและตอ้งคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ ตามแนวหนังสอืกรมบัญชกีลาง  
ที่ กค 0422.3/29955 ลว 7 ตลุาคม 2553  
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเชา่บ้านข้าราชการ 

 
 



๒ 
 

ลําดับ แนวทางเบกิจ่ายตามอัตราเดิม แนวทางเบกิจ่ายตามอัตราใหม่ หมายเหตุ 

๔. การเบิกค่าเช่าบ้านโดยวิธีผอ่นชําระเงินกู้สทิธิเดิมเบิก
ได้ ในอัตรา 4,000 บาท 
สัญญาผ่อนชําระเงินกู้กับสถาบันการเงินงวดละ 8,000 
บาท(สัญญาเงินกู้เท่ากับสัญญาซือ้ขาย) 
 
 
 
 

สิทธิใหม่เบิกได้ 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 คํานวณ 

(1) อตัราเดิม 4,000 X 22/30 เท่ากับ 2,933.33 
(2) อตัราใหม่ 6,000 X 8/30 เทา่กับ 1,600 

รวมเบิกเดือนพฤศจิกายน 2561 ได ้4,533 บาท 
ฉะนั้น ส่วนต่างที่เบิกคือ 533 บาท 

ในเดอืนต่อไป เบิกได้ตามสัญญาผ่อนชําระ เบิกได้ 
6,000 บาท 

กรณใีช้สทิธิเบิกค่าเช่าซือ้หรอืผอ่นชําระเงินกู้เพื่อ
ชําระราคาบ้าน 

ให้ข้าราชการขอรับเงินส่วนตา่งของอตัราค่าเช่า
บ้านเดิมกับอตัราค่าเช่าบ้านใหม่ที่เพิ่มขึ้นได ้โดยยื่น
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ตอ่ส่วนราชการ
ที่ข้าราชการปฏิบัติงานอยู่ และให้ระบุว่าจะขอเบิก
ตั้งแต่วันที่ใด เดอืนใดถึงวันทีใ่ด เดอืนใด จํานวนเงิน
ที่ขอเบิกทั้งสิ้นเป็นจํานวนเท่าใดพร้อมทั้งบันทึก
ชี้แจงเหตุผลทีข่อเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพิ่มเตมิและให ้
ผู้มอีํานาจอนุมตัิตรวจสอบการได้รับสทิธิดังกล่าว
ก่อนจากหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นขอ
ใชส้ิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไปแล้ว หากได้รับสทิธิเพิ่มขึ้น
ให้จ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้มีสทิธิตอ่ไป 

๕. การเบิกค่าเช่าบ้านโดยวิธีผอ่นชําระเงินกู้สทิธิเดิมเบิก
ได้ ในอัตรา 4,000 บาท 
สัญญาผ่อนชําระเงินกู้กับสถาบันการเงินเป็นเงินงวดละ 
7,000 บาท โดยสัญญากู้เงินสูงกว่าสัญญาซือ้ขายและ
ธนาคารรับรองการผ่อนชําระเงินตามวงเงินในสัญญา
ซื้อขายเป็นเงิน 5,500 บาท 
 
 

สิทธิใหม่เบิกได้ 6,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 คํานวณ 

(1) อตัราเดิม 4,000 X 22/30 เท่ากับ 2,933.33 
(2) อตัราใหม่ 5,500 X 8/30 เทา่กับ 1,466.67 

รวมเบิกเดือนพฤศจิกายน 2561 ได ้4,400 บาท 
ฉะนั้น ส่วนต่างที่เบิกคือ 400 บาท 

ในเดอืนต่อไป เบิกได้ตามสัญญาผ่อนชําระ เบิกได้ 
5,500 บาท 

หมายเหตุ  กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใินการเบิกจ่ายค่าเช่าบา้นตามพระราชกฤษฎกีาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2561   
ดงันั้น กรณีทีห่น่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม มีกรณีแตกตา่งไปจากนี้ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยขอให้รอหลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ จากกรมบัญชีกลาง 
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