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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 



ชื่องาน    
การเบิกเงิน 

 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือให้การเบิกเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
 
ขอบเขตของงาน   

การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงินคลัง พ.ศ.2551 
และแต่ไม่รวมถึงการรับเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเบิกเงิน 
 1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 3. เจ้าหน้าที่จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุมัติ 
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก 
 6. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
 7. คลังจังหวัดอนุมัติค าขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ กรณีการเบิกเงินประเภทใด โดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันท าการสิ้นเดือน ให้ส่วนราชการ
ส่งค าขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้น หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Flow Chart 
การเบิกเงิน 

 
จนท.รับหลักฐานและบันทึกในทะเบียนฯ 

 
                            ไม่ถูกต้อง 

 
จนท.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
                                     ถูกต้อง 

 
จนท.จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิก 

 
 

 
ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 

 
                                                                                                 

 
 
 

                               จนท.บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมฯ บันทึกขอเบิก                  พิมพ์รายงาน     
                                ขอเบิกเงินจาก 
                   ระบบ GFMIS 

 
 

จนท.เสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กรณีการเบิกเงินประเภท             
ใดซึ่งโดยลักษณะจะต้อง  
จ่ายประจ าเดือนในวันสิ้น 

           วันท าการสิ้นเดือนให้ส่วน 
          ราชการส่งค าขอเบิกเงิน 
          ภายในวันที่สิบห้าของ 
                                                      คลังจังหวัดอนุมัติการเบิก            เดือนนั้นหรือตามท่ี 
          กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 2. งบหน้ารายการขอเบิก 
 3. ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
 4. บันทึกข้อความ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
 
1. การเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และควบคุมยอดรายตัว  
วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน  
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมายถึง  
เงินทีราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสาหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และ
ลูกจ้างประจ า ได้แก่  

1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจา ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายหมวดเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจ าของกระทรวง กรม ยกเว้น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจ ที่อยู่ระหว่างเข้า
รับการอบรมในสถานศึกษาของกรมต ารวจซึ่งเป็น การศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการประจ า  
ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง  

2. ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ  
บ านาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด บุตร 
หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี ้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตร
ซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษาของบุตร 
ได้แก่ บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยนับเรียงตามลาดับเกิดก่อนหลัง ทั้งนี ้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการ สมรสครั้งใด 
หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรยัง ไม่ครบ 3 คน ต่อมามีบุตรแฝดทาให้จานวนบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิการสาหรับ  
บุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี 
ที่หญิง เป็นผู้ใช้สิทธิ บุตรที่เกินกว่า 3 คน แต่ในจานวน 3 คนนั้น ถ้าตาย กายพิการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้เอาบุตรล าดับต่อไปนามาเบิกได้ให้ครบ  
3 คน อย่างเดิม จนกว่าจะหมดสิทธิ  
สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า 

1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรืออยู่ใน
ก ากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือที่อยู่ในกากับของรัฐ  

2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรืออยู่ในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ  

3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย  

4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของส่วนราชการอ่ืนหรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  
5. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด  



6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ สถานศึกษาเอกชน  
หมายความว่า 1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2. โรงเรียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและให้รวมถึง โรงเรียนนานาชาติ เงินบ ารุงการศึกษา 
หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัย องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือ
องค์การของรัฐบาล เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึง 
สถานศึกษาของเอกชน เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ค่าธรรมเนียมการเรียน 
หมายถึง เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจาก ส่วนราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วย ปีการศึกษา หมายความว่า ปี
การศึกษาท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาล การใช้สิทธิ  
1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาหรือ ผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยหวัดให้ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว  

1.1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจา หรือผู้ได้รับบ านาญ  
เบี้ยหวัดที่อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
ของบุตรว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว  

1.2 กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจา หรือผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยหวัด  
อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการใช้สิทธิตามวรรคแรกและในกรณีท่ีเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกของ ผู้ใช้สิทธิ  
ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วน ราชการผู้เบิก
บ านาญเบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้นั้นร้องขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ ส่วนราชการผู้เบิก
บ านาญเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และตอบรับตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  
2. กรณีท่ีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและใช้สิทธิจาก หน่วยงานอื่นแล้ว 
ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้ มีสิทธิสามารถใช้สิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ เฉพาะส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
3. กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่า หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากัน ตามกฎหมาย 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0417/ว36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสาหรับบุตรในกรณีท่ีผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่า หรือแยกกันอยู่โดยมิได้
หย่ากันตามกฎหมาย)  

3.1 กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ ขอรับเงิน
สวัสดิการสาหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผู้ใช้สิทธ ิ 
ขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตร จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ส่วนราชการ          
เจ้าสังกัด แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ายได้ทราบและตอบรับ ให้กับ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตรตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  



3.2 กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่โดยมิได้ หย่ากันตามกฎหมาย
กับคู่สมรสผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายปกครองหรือ อุปการะเลี้ยงดูบุตร
ของตน  

3.3 กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก หน่วยงานอ่ืนเมื่อ
หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ายปกครองหรือ อุปการะเลี้ยงดูบุตรของ
ตน ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ เฉพาะ ส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับ
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวในครั้งแรก ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเรียกเอกสารเพ่ือประกอบการ เบิกจ่ายโดย  

1. กรณีท่ีมีการหย่ากันตามกฎหมายให้แนบ ส าเนาทะเบียนการหย่า  
2. กรณีท่ีแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายให้แนบ สาเนาทะเบียนสมรส  

ระยะเวลาการขอเบิก  
- การขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเป็นรายภาคเรียน  

ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค  
- การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเป็นรายปีการศึกษา  

ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น ๆ  
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การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
1. ขั้นตอนการขออนุมัติ  มีเอกสารแนบดังนี้  
1.1 แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) มีการเสนอให้ผู้มีอ านาจรับรองการมีสิทธิ ลงนามรับรองแล้ว  
1.2 ค าสั่งบรรจุ คาสั่งโอน รับโอน ค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ของข้าราชการ  
      ผู้มีสิทธิเบิก เพ่ือดูว่ามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตาม พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 หรือไม่  
1.3 สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพ่ือชาระราคาบ้าน มีดังนี้  

(1) สัญญาเช่าบ้าน ต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญา ชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่า วันเริ่มต้นแห่งสัญญาเช่า 
ระยะเวลาการเช่า วันสิ้นสุดสญัญาเช่า และอัตราค่าเช่าต่อเดือน และติดอากรแสตมป์พันละบาทต่อปี  

(2) สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน ให้ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบันการเงินได้ โดยต้อง
ระบุชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่าซื้อหรือสถานที่กู้เงิน วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการช าระค่าเช่าซื้อหรือการผ่อน
ช าระเงินกู้ วันสิ้นสุดสัญญา จ านวนเงินที่เช่าซื้อหรือวงเงินกู้และจ านวนเงินที่ต้องผ่อนชาระ รายเดือน  

(3) กรณีการยื่นหลักฐานที่เป็นสัญญาเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน ต้องแนบสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญา  
ซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานประกอบด้วยและหากวงเงินใน
สัญญาดังกล่าวต่ ากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราชการผู้มีสิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงิน
ตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนช าระรายเดือนเป็นจ านวนเท่าใด  
1.4 เอกสารต่างๆ ของผู้ให้เช่าที่แสดงให้ทราบถึงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี กรรมสิทธ์ของบ้านเช่า  
1.5 มีแปลนบ้าน และผังบ้านถึงท่ีท างานพอสังเขป  
1.6 รายงานข้อมูลของข้าราชการในการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที ่2 พ.ศ.2552 ข้อ 3)  
1.6 เมื่อมีการรับรองสิทธิและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านแต่งตั้ง
ข้าราชการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แนบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านพร้อม
รายชื่อ โดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน  
กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้านและ  
การเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้าน  
กรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อช าระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้าน หรือสัญญาเงินกู้เพ่ือช าระราคา
บ้าน วงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และวันเริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน  
1.7 เมื่อผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว ลงทะเบียนคุม และน าไปออกเลขคาสั่งที่ของ
โรงเรียน ส่งเรื่องคืนต้นสังกัดของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความ
เหมาะสม เพ่ือจัดท ารายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน (ตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549)  
1.8 รับเอกสารหลักฐานทั้งหมด พร้อมแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ เพ่ือเสนอให้ผู้มี
อ านาจลงนามอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ  
2. ขั้นตอนการขอเบิก  
เอกสารที่ใช้แนบเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย  
1. แบบใบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)  
2. ใบเสร็จรับเงิน  
กรณีเช่าบ้าน ใช้ใบเสร็จค่าเช่าบ้าน  
กรณีเช่าซื้อ กรณีกู้เงินเพ่ือชาระราคาบ้าน ใช้ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร หรือจากการเคหะแห่งชาติ  



บัญชีรายละเอียดเอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
ของ ชื่อ...................................................นามสกุล................................................ 

 
ที ่ รายการ กรณี 

เช่า
บ้าน 

กรณีซ้ือบ้าน
พร้อมที่ดิน 

กรณีจ้าง
ปลูกสร้าง

บ้าน 
1  บันทึกข้อความการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  1 1 1 
2  แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) (พิมพ์ครั้ง

เดียวกัน)  
2 2 2 

3  แบบรายงานการตรวจสอบคาขอรับค่าเช่าบ้าน  2 2 2 
4  คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้าน  2 2 2 
5  คาชี้แจงประกอบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  2 2 2 
6  หนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ใช้สาเนา)  2   
7  สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าและผู้ให้เช่า  2   
8  บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าของบ้าน  2   
9  แผนผังแสดงระยะทางจากบ้านถึงสถานที่ทางาน  2 2 2 
10  แผนผังแสดงพ้ืนที่เช่า กรณีแบ่งให้เช่า  2   
11  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ถ้าเป็นการเช่า

ช่วงให้แสดงสัญญา ระหว่างผู้ให้เช่าบ้านกับผู้เช่าช่วง  
 

2   

12  คาสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครั้งแรก  2 2 2 
13  คาสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ  2 2 2 
14  คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปัจจุบัน  2 2 2 
15  สาเนาโฉนดที่ดินบ้านหลังที่ซื้อ/จา้งปลูกสร้าง   2 2 
16  สัญญากู้เงินกับธนาคาร   2 2 
17  หนังสือสัญญาขายที่ดิน   2 2 
18  หนังสือสัญญาจานองที่ดินเป็นประกัน   2 2 
19  สาเนาทะเบียนบ้านที่ผ่อนชาระ   2 2 
20  สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายบ้าน/ผู้รับจ้าง   2 2 
21  ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร   2 2 
22  หลักฐานการให้หมายเลขประจาบ้าน    2 
23  สัญญาปลูกสร้างบ้าน    2 

 
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอเบิก 

(................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 

 
************************** 



การเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค  
การเบิกค่าสาธารณูปโภค  
1. ค่าน้ าประปา , ค่าไฟฟ้า เอกสารที่ต้องแนบดังนี้  

1.1 บันทึกขออนุมัติ  
1.2 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ าประปา / ใบเสร็จรับเงิน  
1.3 ใบส าคัญรับเงิน ในกรณีที่สารองจ่ายเงินไปก่อนแล้วโดยลงรายละเอียด ชื่อ / ที่อยู่  

          และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน (ไม่ต้องลงวันที่)  
2. ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์์เน็ต เอกสารที่ต้องแนบดังนี้  

2.1 บันทึกขออนุมัติ  
2.2 ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน  
2.3 ใบส าคัญรับเงิน ในกรณีที่ส ารองจ่ายเงินไปก่อนแล้วโดยลงรายละเอียด ชื่อ / ที่อยู่  
     และลงลายมือชื่อรับเงิน  
2.4 สรุปรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ทางไกล  

3. ค่าไปรษณีย์ เอกสารที่ต้องแนบดังนี้  
3.1 บันทึกขออนุมัติ  
3.2 ใบแจ้งหนี้ค่าไปรษณีย์ / ใบเสร็จรับเงิน  
3.3 ใบส าคัญรับเงิน ในกรณีที่ส ารองจ่ายเงินไปก่อนแล้วโดยลงรายละเอียด ชื่อ / ที่อยู่  
     และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน (ไม่ต้องลงวันที่)  

 
 

********************* 
 
 
 


