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บรรจุ

ครั้งแรก

กลบัเขา้

รบัราชการใหม่

ขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิน่ทีไ่ม่มีสิทธิ

ไดร้บัค่าเช่าบา้น



โอนยา้ย

ต่างทอ้งที(่อ าเออ)

ไม่มีบา้น

เป็นกรรมสิทธ์ิ

ของตนเอง/

คู่สมรส

ในทอ้งที่น ั้น

ขา้ราชการ

ส่วนทอ้งถิน่

ที่มีสิทธิไดร้บั

ค่าเช่าบา้น

อปท. ไม่จดัที่พกั

อาศยัใหอ้ยู่



 เช่าจริงอยู่จริง
แต่ไม่ก่อนวนัรายงานตัว

สิทธิเกดิเมื่อ?

 เช่าจริง? 
อยู่จริง?



ใช้สิทธิได้  3  วธีิ  คือ
 เบิกค่าเช่าบ้าน
 เบิกค่าเช่าซ้ือ
 น าค่าผ่อนช าระเงนิกู้มาเบิกค่าเช่าบ้าน

การใช้สิทธิ



 จะเช่าอยู่ต่างท้องทีท่ีท่ างานกไ็ด้
 เช่าบ้านใครกไ็ด้รวมทั้งพ่อแม่ พ่อแม่คู่สมรส 

แต่ต้องเช่าจริงอยู่จริง
 ไม่จ าเป็นต้องเช่าทั้งหลงั
 สัญญาเช่าควรท าอย่างน้อย 3 ปี

การเช่าบ้าน



 บ้านทีน่ ามาใช้สิทธิต้องอยู่ในท้องทีท่ีท่ างาน 
 เช่าซ้ือหรือผ่อนช าระเงนิกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน
กบัสถาบันการเงิน (ตามหนังสือ ว 5862)

การเช่าซ้ือ



 การใช้สิทธิให้ใช้ได้ภายในวงเงินหรือระยะเวลา
อะไรหมดก่อนกห็มดสิทธิเบิกในท้องที่น้ัน

 ในท้องที่หน่ึงเบิกได้หลงัแรกหลงัเดียว
เว้นแต่หลงัแรกเกดิภัยพบิัติ

การเช่าซ้ือ (ต่อ)



- กรณกีู้ร่วมกบัผู้อ่ืนทีไ่ม่ใช่คู่สมรส 
- กรณีติดหนี้

การเช่าซ้ือ



กรณรีีไฟแน้นซ์

กรณมีีการขยายวงเงินหรือระยะเวลา ให้เบิกได้ตาม
วงเงินและระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของสัญญาฉบับแรก
กรณลีดวงเงินหรือระยะเวลาน้อยกว่าที่เหลอือยู่

ของสัญญาฉบับแรกให้เบิกได้ตามสัญญาฉบับใหม่



มีสิทธิและมีคู่สมรส

☺ รับราชการในท้องที่เดยีวกนั และต่างกม็ีสิทธิ
ให้เลือกว่าใครจะใช้สิทธิ (ได้คนเดยีว)

☺ อยู่คนละท้องทีก่ใ็ห้ต่างคนต่างใช้สิทธิ 
☺ ไม่จ าเป็นต้องกู้ร่วม 



หนงัสือ ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลว 12 ต.ค. 59)

- ยืน่แบบค าขอรบัค่าเช่าบา้น (แบบ 6005)

- ต่อผูร้บัรองการใชสิ้ทธิ

- พรอ้มดว้ย

สญัญาเช่าบา้น 

สญัญาเช่าซ้ือ 

สญัญาเงินกูเ้พือ่ช าระราคาบา้น

หลกัฐานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง

การใช้สิทธิ



การรับรองสิทธิ

1)  หวัหนา้หน่วยงานไม่ต า่กว่าระดบัช านาญงาน 

ระดบัช านาญการ รบัรองผูม้ีสิทธิในหน่วยงาน

2)  ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปหนึง่ระดบัรบัรองสิทธิ

บุคคลตาม 1)

3) ระดบัอาวุโส ช านาญการพเิศษข้ึนไป

อ านวยการระดบักลางข้ึนไป บริหารทอ้งถิน่

รบัรองสิทธิของตนเอง



ผูม้ีอ านาจอนุมติั      ผูบ้ริหารหรือผูที้ไ่ดร้บัมอบหมาย

แต่งตั้งคณะกรรมการ     (๓ คน)                   

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง (เช่าอยู่จริง,อตัราคาเช่า,วงเงินกู)้        

ท ารายงานการตรวจสอบ

การอนุมติั



- ยืน่แบบ 6006
- หลกัฐานการช าระเงิน

- เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี

ที่ไดร้บัแบบ (แบบ 6006)
- ไดร้บัเงินเดือนเพิม่ข้ึนแนบค าสัง่เลือ่นเงินเดือน

การเบิกจ่ายเงิน



ย้ายไปต่างส านักงาน เปลีย่นแปลง
สัญญา

กรณีตอ้งยืน่แบบ ๖๐๐๕ ใหม่





ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ให้พิจารณาตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

ความประหยัดและ
ประโยชน์ของทางราชการ 

ท าเป็นบันทึกหรือค าสั่ง



1. ต้องเข้าพักอาศัย หากไม่เข้าพักถือว่าสละสิทธิ
และหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
2. บ้านไม่พอ หาก หน.หน่วยงานมีสิทธิได้รับค่า
เช่าบ้าน และจ าเป็นต้องเช่าบ้าน/เช่าซ้ือ ใช้สิทธิได้
3. ระหว่างใช้สิทธิหากมีบ้านพักประจ าต าแหน่ง 
ก็ต้องอยู่ (ไม่ได้รับความคุ้มครอง)



4. หากบ้านว่าง จัดให้ หน.หน่วยงานต าแหน่งอื่น/
ข้าราชการระดับเดียวกับ หน.หน่วยงาน/ข้าราชการอื่น 
ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเข้าพักได้
5. เมื่อมีผู้มาด ารงต าแหน่ง หน.หน่วยงาน บุคคลตาม 4 
ต้องออกภายใน 7 วัน ถ้าผู้มีอ านาจไม่ด าเนินการ หาก 
หน.หน่วยงาน มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และจ าเป็นต้อง
เช่าบ้าน/เช่าซ้ือ ใช้สิทธิได้ (ไม่ได้รับความคุ้มครอง)



1. จัดให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
2. ไม่เข้าพักถือว่าสละสิทธิ และหมดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
3. ให้พิจารณาจากอัตราค่าเช่าบ้านที่ได้รับ ระดับต าแหน่ง
และการโอนย้าย ตามล าดับ 
4. หากใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้ออยู่ก่อนที่ถูกจัดเข้าที่พัก ผู้มีอ านาจ
ไม่ต้องจัดให้เข้าพัก ต่อมาย้ายไปท้องที่เดียวกันก็ไม่ต้องจัด
5. หากบุคคลตาม 4 ย้ายไปท้องที่ใหม่ ให้ผู้มีอ านาจจัดรายอื่น
เข้าพักก่อน  และจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้าพักอาศัยล าดับถัดไป



6. หากยังมีบ้านว่าง จัดให้ผู้บรรจุครั้งแรกและเดือนร้อนได้ 
โดยล าดับและระยะเวลาเข้าพักอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
7. จัดผู้บรรจุครั้งแรกแล้ว บ้านยังว่างอีก ให้จัดผู้ไม่มีสิทธิเข้า
พักได้ โดยให้พิจารณาถึงความเดือดร้อน หากผู้มีสิทธิย้ายมา
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวออกภายใน 7 วัน หากผู้มีอ านาจยัง
ไม่ด าเนินการใช้สิทธิได้ (ไม่ได้รับความคุ้มครอง)



1. กรณีที่พักว่างลง แต่ช ารุดทรุดโทรมหรือเกิดเหตุสุดวิสัย 
ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ไม่ต้องจัดจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ 
จนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้
2. กรณีจัดให้พักแล้วต่อมาเกิดเหตุตาม 1 หากข้าราชการ     
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ใช้สิทธิได้จนกว่าผู้มีอ านาจจัดที่พักจะ
จัดให้เข้าพักอาศัย
3. หากด าเนินการตาม 2 แล้ว ไม่เข้าพักไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน (ไม่ได้รับความคุ้มครอง)

2.1


