
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ  ๖๐๐๕)        เลขท่ี ..……...../......... 
 
 
 
 

     เขียนท่ี..................................................................
                    วันท่ี.....................เดือน..........................................พ.ศ. ...........................
๑.ขาพเจา..............................................ตําแหนง..................................................................
ขอยื่นรับคาเชาบานตอ............................................................................................... (ผูอนุมัติ)

๒. ขาพเจา  เร่ิมรับราชการและปฏิบัติงานคร้ังแรก  กลับเขารับราชการและปฏิบัติงานในตําแหนง.......................
ทองท่ี ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต......……...............................จังหวัด.…................................
เงินเดือน............. บาท (................................................) เม่ือวันท่ี.......เดือน............... พ.ศ. .........… 

๓. บัดนี ้  จังหวัด  กรม  กระทรวง ไดมีคําส่ังใหขาพเจารับราชการประจําตําแหนง....…..........................
เงินเดือน............. บาท ทองท่ี ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................. โดยไดรายงานตัวเม่ือวันท่ี ............เดือน........................... พ.ศ. .........

๔. ขาพเจาได  เชาบานพักเพ่ืออยูอาศัย  เชาซ้ือบานเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
บานเลขท่ี.................................ซอย........................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................
ตั้งแตวันท่ี.......เดือน......................พ.ศ. ..........ถึงวันท่ี.......เดือน........................พ.ศ. ...................
ตามสัญญาเชา/สัญญาเชาซ้ือ ฉบับลงวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ............................
ช่ือเจาของบาน/ผูใหเชาชวง/ผูใหเชาซ้ือ ......................................................................................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือ  

เลขประจําตัวบัตรประชาชน  
บานเลขท่ี...................ซอย........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.................................
โทรศัพท.................................................ในอัตราเดือนละ...................................บาท 

๕. ขาพเจาได  กูยืมเงินเพ่ือซ้ือบาน  กูยืมเงินเพ่ือปลูกสรางบาน 
บานเลขท่ี.....................ซอย................................... ถนน........................................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................ 
     ๕ .๑  ช่ื อผู ให กู ...........................................(สาขา )................................................................ 
ตั้งอยูท่ี..................ซอย......….................... ถนน............................................ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................................โทรศัพท...........................
จํานวน .......................... บาท (.....................................................................................) 
ชําระเงินกูเดือนละ.............บาท (................................) ตั้งแตวันท่ี ...... เดือน .................... พ.ศ. ..........
ถึงวันท่ี ...... เดือน ................. พ.ศ. ....... ตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันท่ี ....... เดือน ............. พ.ศ. .......

 สวนท่ี ๑ การขอรับคาเชาบาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ -
 

     ๕.๒ ช่ือผูขาย/ผูรับจางปลูกสรางบาน .......................................................................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือ  

เลขประจําตัวบัตรประชาชน  
บานเลขท่ี..............ซอย............................ ถนน......................................................................
อําเภอ/เขต..…………………………....จังหวัด.....……………................... ตามสัญญาซ้ือขาย/สัญญาจาง ฉบับลงวันท่ี................ 
เดือน......................................... พ.ศ. .................................  
 
 ขาพเจาจึงขออนุญาตเบิกคาเชาบานตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการตั้งแต
วันท่ี.............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... เปนตนไป และขอรับรองวาขาพเจา 
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ) ................................................................................
             (.............................................................................)

 สวนท่ี ๒ การรับรอง 

สวนท่ี ๓ การอนุมัต ิ

 ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ แลวเห็นวา ขาราชการผูนี้มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................... 
(.............................................................................) 

ตําแหนง ................................................................................ 
วันท่ี................เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 อนุมัติใหเบิกคาเชาบานไดตามสิทธิ 
  ตั้งแตวันท่ี..........................เดือน......................................พ.ศ. ................ 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................... 
(.............................................................................) 

ตําแหนง ................................................................................ 
วันท่ี................เดือน........................ พ.ศ. .................. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบขอเบิกเงนิคาเชาบาน  (แบบ ๖๐๐๖)
 

 

ขาพเจา........................................................ตําแหนง................................................ 
สังกัด.............................................................  

 ๑. ขอยื่นเบิกเงินคาเชาบาน ดังนี้ 

  ๑.๑ ขาพเจาไดจายเงิน  คาเชาบาน  คาเชาซ้ือ  คาผอนชําระเงินกู 
ใหแก............................................................. ประจําเดือน...............................................................   
ตามใบเสร็จรับเงิน ............ ฉบับ เปนจํานวน ........................ บาท  (...........................................................) 
  ๑.๒ ขาพเจาไดรับเงินเดือน เดือนละ……..........บาท  (.................................................)   
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามท่ีไดรับอนุมัติในแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕)เลขท่ี......................................  
ไมเกินเดือนละ..............…...........................บาท  (...............................................................) 
  ๑.๓ ขาพเจาขอเบิกเงินคาเชาบานประจําเดือน ..............................................……………………………… 
รวม.......... เดือน  เปนเงิน............................... บาท  (..........................................................) 
  ๑.๔ พรอมนี้ขาพเจาไดแนบใบเสร็จรับเงิน จํานวน........................ฉบับ มาดวยแลว 
 ๒. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตาม
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกประการแลว 
 

 (ลงช่ือ) .......................................................................  ผูขอเบิก 
            (................................................................) 
      ตําแหนง .........................................................…….. 
          วนัท่ี...........เดือน........................ พ.ศ. ......…...... 
 ๒. การอนุมัติ 

อนุมัติใหเบิกจายเงินคาเชาบานไดตามสิทธิ 
ตั้งแตวันท่ี............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 

       (ลงช่ือ)......................................................... 
                                                              (….............................................................) 
         ตําแหนง................................................................. 
      วันท่ี ..........เดือน........................... พ.ศ. ............ 
 ๓. การรับเงิน 
  

 ไดรับเงินคาเชาบานจํานวน ....………........... บาท (..............................................................) 
ไวถูกตองแลว 
 

(ลงช่ือ) .......................................................................  ผูรับเงิน 
         (.....................................................................) 
     วันท่ี..............เดือน........................ พ.ศ. .................. 

(ลงช่ือ) .....................................................................  ผูจายเงนิ 
                                                       (.....................................................................) 
                                                   วันท่ี...............เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 ๑. การขอเบิกและการรับรอง 



แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน 
 
 

๑. ช่ือ-นามสกุล..….................................  ตําแหนง........................................ 
สังกัด............................................................................. 
 
 

๒.  ไดเชาบาน   เชาซ้ือบาน  เลขท่ี......................  ซอย....................……………………
ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด................... ตามสัญญาลงวันท่ี............เดือน....................พ.ศ. ................
คาเชาบานหรือคาเชาซ้ือบานเดือนละ..................บาท  (.........................................) 
 
 

๓. การกูยืมเงินเพ่ือชําระราคาบาน      ซ้ือ      จางปลูกสรางบาน   
บานเลขท่ี.....................ซอย............................ถนน...............................…………
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต............................จงัหวดั........................ 

  ทําสัญญาเงินกูกับ..........……………....................................................... 
จํานวน.............................บาท  (...................................…………....................) 
ชําระเงินกูเดือนละ...............................บาท  (....................…..................................) 
ตามสัญญาลงวันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ........... 

 ทําสัญญาซ้ือบาน   สัญญาจางปลูกสรางบาน 
กับ.......................................................................………………………………………………… 
ราคา.......…...................บาท  (.................................................................) 
ตามสัญญาลงวันท่ี...….........เดือน...………………….....…...............พ.ศ. ………........... 

บานตั้งอยูบนท่ีดิน   โฉนดท่ีดิน  เอกสารสิทธิอ่ืน  (ระบุ)............................ 
เลขท่ี..................  เลขท่ีดิน.....……….....................  ตําบล..................................
อําเภอ..........................  จังหวัด............................. 
เปนกรรมสิทธ์ิของ....................................………………………………………………………………………………. 
 
            /การรับรองของ  . . . 



 - ๒ - 
 

การรับรองของคณะกรรมการ 

 ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ขอรับรองวา................................................. 
...............................................................................................
......................…...................................................................................... 
 

 
(ลงช่ือ) .......................................................................กรรมการ 

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

(ลงช่ือ) .......................................................................กรรมการ 
    (.....................................................................) 

 
 

(ลงช่ือ) .......................................................................กรรมการ 
     (.....................................................................) 

    วนัท่ี......................................................................... 
 
 
 

 
หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบขอเท็จจริงในแนวทางดังตอไปนี้ เพ่ือสรุปความเห็นตอ

ผูอนุมัติการเบิกคาเชาบาน 
๑. บุคคลท่ีทํานิติกรรมตาง ๆ  มีตัวตนหรือไม  
๒. สําหรับกรณีบานเชาตองตรวจสอบใหทราบวาเปนกรรมสิทธ์ิของใคร  ในกรณีท่ี
ผูใหเชาไมใชเจาของบาน ตองตรวจสอบสัญญาเชาจากเจาของบานดวย 
๓. สภาพของบานเหมาะสมกับราคาเชา  เชาซ้ือ  หรือราคาซ้ือขาย  หรือไม 
๔. ขนาดบานเหมาะสมกับจํานวนคนในครอบครัวท่ีอาศัยรวมกันอยูจริง  เพียงใด 
๕. ในกรณีท่ีเชาบาน จะตองตรวจสอบวามีความจําเปนตองเชาจริงหรือไม 
๖. ตรวจสอบการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน  ตั้งแตเม่ือใด 
๗. อ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร 
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