
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) เลขท ี..…….…...../………........ 

 ส่วนท ี๑ การขอรับค่าเช่าบ้าน 

เขียนที.................................................................. 

วนัที.....................เดือน..........................................พ.ศ. ........................... 

๑.ขา้พเจา้.......................................................................ตาํแหนง่............................................................................... 

ขอยืนรบัคา่เชา่บา้นต่อ.................................................................................................................................. (ผูอ้นมุตัิ) 

๒. ขา้พเจา้   เรมิรบัราชการและปฏิบตังิานครงัแรก   กลบัเขา้รบัราชการและปฏิบตังิานในตาํแหนง่....................... 

ทอ้งที ตาํบล/แขวง.............................อาํเภอ/เขต......……......................................จงัหวดั.…....................................... 

เงินเดือน................... บาท (....................................................) เมือวนัที.............เดือน...................... พ.ศ. ..............… 

๓. บดันี 

  จงัหวดั   กรม   กระทรวง ไดมี้คาํสงัใหข้า้พเจา้รบัราชการประจาํตาํแหนง่....…............................................ 

เงินเดือน......................... บาท ทอ้งที ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต................................................... 

จงัหวดั......................................... โดยไดร้ายงานตวัเมือวนัที ..................เดือน................................... พ.ศ. ................. 

๔. ขา้พเจา้ได ้  เชา่บา้นพกัเพืออยู่อาศยั   เชา่ซือบา้นเพือทีอยู่อาศยั 

บา้นเลขที.........................................ซอย....................................................ถนน......................................................... 

ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................ 

ตงัแตว่นัที...........เดือน............................พ.ศ. ...............ถึงวนัที.............เดือน..............................พ.ศ. ........................ 

ตามสญัญาเชา่/สญัญาเชา่ซือ ฉบบัลงวนัที.....................เดือน.............................................พ.ศ. .................................. 

ชือเจา้ของบา้น/ผูใ้หเ้ชา่ช่วง/ผูใ้หเ้ชา่ซือ ........................................................................................................................ 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร            หรือ 

เลขประจาํตวับตัรประชาชน               
บา้นเลขที..............................ซอย......................................................ถนน.................................................................. 

ตาํบล/แขวง..........................................อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................................... 

โทรศพัท.์......................................................ในอตัราเดือนละ..............................................บาท 

๕. ขา้พเจา้ได ้ กูยื้มเงินเพือซือบา้น   กูยื้มเงินเพือปลกูสรา้งบา้น 

บา้นเลขที...................................ซอย.................................................. ถนน................................................................ 

อาํเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................................. 

 ๕.๑ ชือผูใ้หกู้.้..............................................................(สาขา)............................................................................. 

ตงัอยูที่.......................ซอย......…........................... ถนน.............................................ตาํบล/แขวง............................... 

อาํเภอ/เขต.............................................จงัหวดั...................................................โทรศพัท.์.......................................... 

จาํนวน ............................................. บาท (..............................................................................................................) 

ชาํระเงินกูเ้ดือนละ.....................บาท (.......................................) ตงัแตว่นัที …..... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 

ถึงวนัที …...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... ตามสญัญากูยื้มเงิน ฉบบัลงวนัที …....... เดือน ................. พ.ศ. .......... 



- ๒ - 

 ๕.๒ ชือผูข้าย/ผูร้บัจา้งปลกูสรา้งบา้น .................................................................................................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร            หรือ 

เลขประจาํตวับตัรประชาชน               
บา้นเลขที.................ซอย............................ ถนน.....................................................อาํเภอ/เขต..………………………. 

จงัหวดั.....…………………….…................... ตามสญัญาซือขาย/สญัญาจา้ง ฉบบัลงวนัที............................................. 

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

 ขา้พเจา้จงึขออนญุาตเบิกคา่เชา่บา้นตามสิทธิทีพึงจะไดร้บัตามพระราชกฤษฎีกาคา่เช่าบา้นขา้ราชการตงัแต ่

วนัที....................เดือน.................................................... พ.ศ. ............................. เป็นตน้ไป และขอรบัรองวา่ขา้พเจา้ 

มีสิทธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามพระราชกฤษฎีกาคา่เช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทกุประการ 

 

 

(ลงชือ) ................................................................................ 

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

 

 

 ส่วนท ี๒ การรับรอง 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารตา่ง ๆ แลว้เห็นว่า ขา้ราชการผูนี้มีสิทธิไดร้บัคา่เช่าบา้นตามพระราชกฤษฎีกาคา่

เชา่บา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

(ลงชือ) ............................................................................... 

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

ตาํแหนง่ ................................................................................ 

วนัที................เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 ส่วนท ี๓ การอนุมัต ิ

 อนมุตัใิหเ้บิกคา่เชา่บา้นไดต้ามสิทธิ 

 ตงัแตว่นัที..........................เดือน......................................พ.ศ. ................ 

 

 

(ลงชือ) ............................................................................... 

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

ตาํแหนง่ ................................................................................ 

วนัที................เดือน........................ พ.ศ. .................. 
 

 



แบบขอเบิกเงนิค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) 

 ๑. การขอเบิกและการรับรอง 

 ขา้พเจา้..........................................................................ตาํแหนง่............................................................ 

 สงักดั...................................................................................... 

 ๑. ขอยืนเบิกเงินคา่เชา่บา้น ดงันี 

 ๑.๑ ขา้พเจา้ไดจ้า่ยเงิน  คา่เชา่บา้น  คา่เชา่ซือ  คา่ผ่อนชาํระเงินกู ้

ใหแ้ก่........................................................................................ ประจาํเดือน............................................................... 

ตามใบเสรจ็รบัเงิน ................... ฉบบั เป็นจาํนวน ............................ บาท (.................................................................) 

 ๑.๒ ขา้พเจา้ไดร้บัเงินเดือน เดือนละ….....…….........บาท (...................................................................) 

มีสิทธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามทีไดร้บัอนมุตัิในแบบขอรบัคา่เชา่บา้น (แบบ ๖๐๐๕) เลขที...................................................... 

ไมเ่กินเดือนละ..............…....................................บาท (............................................................................................) 

 ๑.๓ ขา้พเจา้ขอเบิกเงินคา่เชา่บา้นประจาํเดือน ..............................................………………………… 

รวม.............. เดือน เป็นเงิน................................... บาท (..........................................................................................) 

 ๑.๔ พรอ้มนีขา้พเจา้ไดแ้นบใบเสรจ็รบัเงิน จาํนวน.........................ฉบบั มาดว้ยแลว้ 

 ๒. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีใหไ้วข้า้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ และขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัเงินคา่เชา่บา้น

ตามพระราชกฤษฎีกาคา่เช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดด้าํเนินการถกูตอ้งตามระเบียบทกุประการแลว้ 

(ลงชือ) ....................................................................... ผูข้อเบิก 

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

 ตาํแหนง่ ..............................................................…….. 

 วนัที.............เดือน............................. พ.ศ. ......……...... 

 ๒. การอนุมัต ิ

 อนมุตัใิหเ้บกิจา่ยเงินคา่เชา่บา้นไดต้ามสิทธิ 

 ตงัแตว่นัที............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

 (ลงชือ)................................................................. 

 (….............................................................) 

 ตาํแหนง่................................................................. 

 วนัที ..........เดือน............................. พ.ศ. .............. 

 ๓. การรับเงนิ 

 ไดร้บัเงินคา่เชา่บา้นจาํนวน ....……..……........... บาท (..............................................................................) 

ไวถ้กูตอ้งแลว้ 

 (ลงชือ) ....................................................................... ผูร้บัเงิน 

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

 วนัที..............เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 (ลงชือ) ..................................................................... ผูจ้า่ยเงิน 

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

 วนัที...............เดือน........................ พ.ศ. .................. 



แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 
 

 

๑. ชือ-นามสกลุ..…................................................................ ตาํแหนง่........................................................ 

สงักดั........................................................................................... 

 

 

๒.  ไดเ้ชา่บา้น    เชา่ซือบา้น เลขที.................................. ซอย....................…………………………… 

ถนน...................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต............................................... 

จงัหวดั............................................. ตามสญัญาลงวนัที....................เดือน..........................พ.ศ. ................. 

คา่เชา่บา้นหรือคา่เชา่ซือบา้นเดือนละ..................................บาท (.................................................................) 

 

 

๓. การกูยื้มเงินเพือชาํระราคาบา้น  ซือ    จา้งปลกูสรา้งบา้น 

บา้นเลขที............................ซอย...............................................ถนน.............................................………… 

ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.................................. 

  ทาํสญัญาเงินกูก้บั..........………………………..………....................................................... 

จาํนวน.................................................บาท (...........................................................…………....................) 

ชาํระเงินกูเ้ดือนละ.................................บาท (....................….....................................................................) 

ตามสญัญาลงวนัที..................เดือน.............................................พ.ศ. .......................... 

  ทาํสญัญาซือบา้น    สญัญาจา้งปลกูสรา้งบา้น 

กบั..........................................................................................………………………………………………… 

ราคา...........................…...................บาท (................................................................................................) 

ตามสญัญาลงวนัที...…........เดือน...………………..…...............พ.ศ. ……….......... 

 

 บา้นตงัอยู่บนทีดิน    โฉนดทีดิน    เอกสารสิทธิอืน (ระบ)ุ..................................... 

เลขที........................ เลขทีดิน.....………..................................... ตาํบล....................................................... 

อาํเภอ........................................ จงัหวดั...................................................... 

เป็นกรรมสิทธิของ....................................…………………………………………..……………………………. 

 

 

 

/การรบัรองของ . . . 



- ๒ - 

การรับรองของคณะกรรมการ 

 

ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิแลว้ ขอรบัรองวา่............................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

 (ลงชือ) .......................................................................กรรมการ 

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

 

 

(ลงชือ) .......................................................................กรรมการ 

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

 

 

(ลงชือ) .......................................................................กรรมการ 

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

 วนัที......................................................................... 

 

 

 

หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิในแนวทางดงัตอ่ไปนี เพือสรุปความเห็นตอ่ผูอ้นมุตักิารเบิก

คา่เชา่บา้น 

๑. บคุคลทีทาํนิติกรรมตา่ง ๆ มีตวัตนหรือไม ่

๒. สาํหรบักรณีบา้นเช่าตอ้งตรวจสอบใหท้ราบวา่เป็นกรรมสิทธิของใคร ในกรณีทีผูใ้หเ้ช่าไมใ่ชเ่จา้ของ

บา้น ตอ้งตรวจสอบสญัญาเช่าจากเจา้ของบา้นดว้ย 

๓. สภาพของบา้นเหมาะสมกบัราคาเช่า เชา่ซือ หรือราคาซือขาย หรือไม ่

๔. ขนาดบา้นเหมาะสมกบัจาํนวนคนในครอบครวัทีอาศยัรว่มกนัอยูจ่ริง เพียงใด 

๕. ในกรณีทีเชา่บา้น จะตอ้งตรวจสอบว่ามีความจาํเป็นตอ้งเชา่จรงิหรือไม ่

๖. ตรวจสอบการเขา้พกัอาศยัอยูจ่รงิในบา้น ตงัแตเ่มือใด 

๗. อืน ๆ ตามทีเห็นสมควร 

 


