
แบบฟอร์มการถอดองค์ความรู้/บทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เรื่อง  การตรวจสอบค่าเช่าบ้านในส่วนภูมิภาค 

2. เจ้าขององค์ความรู้/บทเรียน  นางศุภลักษณ์ คำสุพรม  
      กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

3. ที่มา 
 ค่าเช่าบ้าน เป็นค่าตอบแทนซึ่งทางราชการไดให้ความช่วยเหลือแกขาราชการผู้ที่ไดรับความเดือดร้อน ในเรื่อง
ที่อยู่อาศัยเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุ คือ ไดรับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการเป็นการประจำสำนักงานในต่างท้องที่ 
โดยที่ทางราชการไมสามารถจัดที่พักอาศัยให้อยู่ และไมมีบ้านเป็นของตนเองหรือของคูสมรสที่พอ อาศัยอยู่ร่วม
กันไดในท้องที่นั้น หรือมีบ้านของตนเองหรือของคูสมรส แต่ไมไดถูกทำลายด้วยภัยพิบัติให้ขาราชการผู้นั้นมีสิทธิได
รับค่าเช่าบ้านไดตามที่เช่าบ้านเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและไดจ่ายเงินค่าเช่าบ้านไปจริง ตามสมควรแกสภาพแห่งบ้าน 
รวมทัง้ให้ข้าราชการที่มีสิทธิไดรับคา่เช่าบ้านที่เช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระ เงินก ูเพ่ือชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ใน
ท้องทีท่ี่ไปประจำสำนักงานใหม่เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย และไดอาศัยอยู่ใน บ้านนั้นจริง สามารถนำหลักฐานการชำระ
ค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกูดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านแทนการเช่า บ้านได้ ทั้งนี้แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่
กำหนดไวตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านขาราชการซึ่งไดมีการ เปลี่ยนแปลงระบบตำแหน่งและอัตราเงินเดือนใหม่ 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2541 หากตรวจพบว่าข้าราชการผู้ใดมีเจตนากระทำผิดใน 
การใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ให้ส่วนราชการ
พิจารณาลงโทษไล่ออกจากราชการ ไมมีสิทธิไดรับบำเหน็จบำนาญ 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ประเด็นที่ 1 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องตามระเบียบและผู้เบิกมีสิทธิไดรับค่าเช่าบ้าน 
 4.1 ตรวจสอบว่าผู้เบิกค่าเช่าบ้านมีสิทธิตามกฎหมาย โดยตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่น
ขอรับค่าเช่าบ้าน (ก.พ.7 คำสั่งบรรจุ และคำสั่งโอนย้าย รวมทั้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงิน) วา เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือไม โดยผู้ที่จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการไดตอง
เป็นข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่และไมเข้าข่าย ข้อห้ามตามที่ระเบียบกำหนด 
 4.2 สอบทานรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้านและแบบ 6005  
  - ข้อมูลประวัติการรับราชการตั้งแต่การเริ่มรับราชการและการโอนย้าย โดยกรณีเป็นการ ย้ายให้ชี้แจง
ว่าเกิดจากคำร้องขอของตนเองหรือไม 
  - ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการ คูสมรส บิดา มารดา ทัง้ของขา้ราชการและคูสมรส รวมทั้งบุตรที่
ไมบรรลุนิติภาวะ ทุกแห่งในท้องที่ท่ีรับราชการ 
  - ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ทำงานของคูสมรส และหน่วยงานแห่งนั้นไดให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือ
จัดบ้านพักใหคู้สมรสในท้องที่ท่ีรับราชการของข้าราชการหรือไม 
  - ข้อมูลสถานการณมีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา ของข้าราชการและคูสมรส หากในภายหลัง บุคคลดังกล่าว
เสียชีวิตหรือสาบสูญให้แจ้งรายละเอียด วัน เดือน ป ที่เสียชีวิตหรือสาบสูญด้วย 
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 4.3 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
  กรณีเช่าบ้าน 
  - หลักฐานประกอบ ไดแก หนังสือสัญญาเช่าบ้านพร้อมติดอากรแสตมป์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ตรวจสอบสภาพบ้านเช่า แผนผังบ้านเช่าโดยแสดงส่วนพื้นที่ที่เช่า แผนที่แสดงระยะทางจากบ้านเช่าถึงสถานที่
ทำงาน หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้านของเจาของบ้านเช่า สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน 
และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า 
  - การตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาเช่าบ้าน โดยตรวจสอบ วัน เดือน ป ที่ทำ ชื่อคูสัญญา สถานที่เช่า 
ระยะเวลาการเช่า วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดแห่งสัญญา อัตราค่าเช่าต่อเดือน โดยต้องไมเกินจำนวนที่กำหนดตาม 
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านขา้ราชการ 
  กรณีเช่าซื้อ 
  - หลักฐานประกอบ ไดแก สัญญาเช่าซื้อบ้านพรอ้มที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่เช่าซื้อ 
  - การตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาเช่าซื้อบ้าน ชื่อคูสัญญา สถานที่เช่าซื้อ ระยะเวลาการ ชำระค่าเช่าซื้อ 
วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดแห่งสัญญา จำนวนวงเงินที่เช่าซื้อและจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระเดือน 
  กรณีผ่อนชำระเงินกูเพ่ือซื้อบ้าน 
  - หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์บ้านที่ซื้อ สัญญาขายบ้าน หรือสัญญาขายที่ดินซึ่งระบุว่าขายพรอมบ้าน 
สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3ก สำเนาสัญญากูเงินและจำนองกับสถาบันการเงิน สำเนาทะเบียนบ้านของ
บ้านที่ผ่อนชำระเงินก ูและ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายบ้าน 
  - สัญญาเงินกแูละสัญญาซื้อขายบ้าน สัญญาเงินกเูพ่ือชำระราคาบ้าน 
  - กรณีวงเงินในสัญญา ซื้อขายดังกล่าวต่ำกว่าวงเงินในสัญญาเงินกู ให้ยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงิน
รับรองว่าหากกูเงินตามวงเงินใน สัญญาดังกล่าว จะต้องผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใด 
  กรณผี่อนชำระเงินกูเพ่ือปลูกสร้างบ้าน 
  - สำเนาหลักฐานการขอหมายเลขประจำบ้านและใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน 
  - สำเนาหนังสือใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
  - สำเนาสัญญากูเงินและจำนองกับสถาบันการเงิน 
  - สำเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับจ้าง 
  - สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก 
  - ฯลฯ 
 4.4 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของ
สภาพบ้านว่ามีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดพรอมให้คำรับรองเสนอต่อหัวหนา หน่วยงานถูกต้องครบถ้วน 
 4.5 การยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้านรายเดือน 
  - ตรวจสอบแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ที่ยื่นพรอมกับหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้าน ไดแก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน หรือค่าผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู เพื่อชำระราคา
บ้าน ว่ามีข้อมูลรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พรอมทั้งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านจากผู้มีอำนาจ 
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  - มีการเสนอผู้มีอำนาจลงนามในแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 
 ประเด็นที่ 2 ตรวจสอบการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 4.6 สอบทานว่ามีการจัดทำทะเบียน/เอกสารคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงินราย
เดือนของผู้มีสิทธิเป็นรายบุคคลให้ถูกต้อง และไมเกินสิทธิที่ข้าราชการผู้นั้นพึงไดรับเงินค่าเช่าบ้านจากทาง ราชการ 
และไมเบิกจ่ายซ้ำซอ้น 
 4.7 สอบทานว่าไดมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006 พร
อมใบเสร็จจับเงินค่าเช่าบ้าน/ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนชำระเงินก)ู 
 4.8 สอบทานว่าก่อนการวางเบิกเงินค่าเช่าบ้าน มีการอนุมัติหลักฐานขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ มีอำนาจ
อนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ครบถ้วน 
 4.9 สอบทานว่ามีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านที่สะดวกต่อการ
ค้นหาและการตรวจสอบ 

5. สรุปองค์ความรู้/บทเรียนที่ได้  
 มีขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเป็นแนวทางให้
ผู้ตรวจสอบภายในนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 6.1 ศึกษาและค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ  
 6.2 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน  
 6.3 ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ชัดเจน ตรง
ประเด็น เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

7. ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือเวียนที่เกี ่ยวข้องหลายฉบับทำให้ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาให้เกิด ความรู ้ความเข้าใจที ่ถ่องแท้  หากผูตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบที่ตรวจพบโดย 
ไมศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องแลว จะส่งผลให้การตรวจสอบภายในไมไดรับความ
เชื่อถือหากเกิดกรณีผิดพลาดขึ้น    

8. แนวคิดในการปฏิบัติงาน 
 8.1 ศึกษาค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด ความไมครอบคลุมในกฎหมายที่ใช้ประกอบการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
 8.2 ศึกษาแนวทางการตรวจสอบจากส่วนราชการอื่น เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ และ
หากกิจกรรมใดไมมีแนวทางการตรวจสอบจากส่วนราชการอื่นหรือจากกรมบัญชีกลาง ก็ให้ยึดวิธีปฏิบัติตามที่
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยการบูรณาการมาปรับใช้กับงานของ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
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9. รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
10. ผู้ถอดองค์ความรู้/บทเรียน  นางศุภลักษณ์  คำสุพรม 

11. วัน/เดือน/ปี ท่ีถอดองค์ความรู้/บทเรียน  วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
 
 

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

 

ภาพประชุมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 


