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

 ส่วนที่ ๑ การขอรับค่าเช่าบ้าน 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ........................... 

๑.ข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง............................................................................... 
ขอยื่นรับค่าเช่าบ้านต่อ.................................................................................................................................. (ผู้อนุมัติ) 

๒. ข้าพเจ้า � เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก � กลับเข้ารับราชการและปฏิบัติงานในต าแหน่ง....................... 
ท้องที่ ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต......……......................................จังหวัด.…....................................... 
เงินเดือน................... บาท (....................................................) เมื่อวันที่.............เดือน...................... พ.ศ. ..............… 
๓. บัดนี้ 

� จังหวัด � กรม � กระทรวง ได้มีค าสั่งให้ข้าพเจ้ารับราชการประจ าต าแหน่ง....…............................................ 
เงินเดือน......................... บาท ท้องที่ ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด......................................... โดยได้รายงานตัวเมื่อวันที่ ..................เดือน................................... พ.ศ. ................. 

๔. ข้าพเจ้าได้ � เช่าบ้านพักเพื่ออยู่อาศัย � เช่าซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย 
บ้านเลขที่.........................................ซอย....................................................ถนน......................................................... 
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................ 
ต้ังแต่วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ........................ 
ตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าซื้อ ฉบับลงวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ. .................................. 
ชื่อเจ้าของบ้าน/ผู้ให้เช่าช่วง/ผู้ให้เช่าซื้อ ........................................................................................................................ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ���������� หรือ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ������������� 
บ้านเลขที่..............................ซอย......................................................ถนน.................................................................. 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................... 
โทรศัพท์.......................................................ในอัตราเดือนละ..............................................บาท 

๕. ข้าพเจ้าได้� กู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน � กู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน 
บ้านเลขที่...................................ซอย.................................................. ถนน................................................................ 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................. 
 ๕.๑ ชื่อผู้ให้กู้...............................................................(สาขา)............................................................................. 
ต้ังอยู่ที่.......................ซอย......…........................... ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์........................................... 
จ านวน ............................................. บาท (..............................................................................................................) 
ช าระเงินกู้เดือนละ.....................บาท (.......................................) ต้ังแตว่ันที่ …..... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
ถึงวันที่ …...... เดือน ..................... พ.ศ. ........... ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ …....... เดือน ................. พ.ศ. .......... 



- ๒ - 

 ๕.๒ ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างปลูกสร้างบ้าน .................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ���������� หรือ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ������������� 
บ้านเลขที่.................ซอย............................ ถนน.....................................................อ าเภอ/เขต..………………………. 
จังหวัด.....…………………….…................... ตามสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ฉบับลงวันที.่............................................ 
เดือน......................................... พ.ศ. ................................. 

 ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิที่พึงจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการต้ังแต่ 
วันที่....................เดือน.................................................... พ.ศ. ............................. เป็นต้นไป และขอรับรองว่าข้าพเจ้า 
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประการ 

 
 

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

 
 

 ส่วนที่ ๒ การรับรอง 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้นี้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่า
เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

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

ต าแหน่ง ................................................................................ 
วันที่................เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 ส่วนที่ ๓ การอนุมัติ 
 อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ 
 ต้ังแต่วันที่..........................เดือน......................................พ.ศ. ................ 
 
 

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

ต าแหน่ง ................................................................................ 
วันที่................เดือน........................ พ.ศ. .................. 

 
 



แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) 
 ๑. การขอเบิกและการรับรอง 

 ข้าพเจ้า..........................................................................ต าแหน่ง............................................................ 
 สังกัด...................................................................................... 
 ๑. ขอยื่นเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดังนี้ 
 ๑.๑ ข้าพเจ้าได้จ่ายเงิน  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ  ค่าผ่อนช าระเงินกู้ 
ให้แก่........................................................................................ ประจ าเดือน............................................................... 
ตามใบเสร็จรับเงิน ................... ฉบับ เป็นจ านวน ............................ บาท (.................................................................) 
 ๑.๒ ข้าพเจา้ได้รับเงินเดือน เดือนละ….....…….........บาท (...................................................................) 
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามที่ได้รับอนุมัติในแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) เลขที่...................................................... 
ไม่เกินเดือนละ..............…....................................บาท (............................................................................................) 
 ๑.๓ ข้าพเจ้าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจ าเดือน ..............................................………………………… 
รวม.............. เดือน เป็นเงิน................................... บาท (..........................................................................................) 
 ๑.๔ พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบใบเสร็จรับเงิน จ านวน.........................ฉบับ มาด้วยแล้ว 
 ๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบทุกประการแล้ว 

(ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้ขอเบิก 
 (......................................................................) 
 ต าแหน่ง ..............................................................…….. 
 วันที่.............เดือน............................. พ.ศ. ......……...... 
 ๒. การอนุมัติ 
 อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ 
 ต้ังแต่วันที่............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 
 (ลงชื่อ)................................................................. 
 (….............................................................) 
 ต าแหน่ง................................................................. 
 วันที่ ..........เดือน............................. พ.ศ. .............. 

 ๓. การรับเงิน 

 ได้รับเงินค่าเช่าบ้านจ านวน ....……..……........... บาท (..............................................................................) 
ไว้ถูกต้องแล้ว 
 (ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้รับเงิน 
 (.....................................................................) 
 วันที่..............เดือน........................ พ.ศ. .................. 
 (ลงชื่อ) ..................................................................... ผู้จ่ายเงิน 
 (.....................................................................) 
 วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. .................. 



แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 
 
 
๑. ชื่อ-นามสกุล..…................................................................ ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด........................................................................................... 
 
 
๒.  ได้เช่าบ้าน    เช่าซื้อบ้าน เลขที่.................................. ซอย....................…………………………… 
ถนน...................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด............................................. ตามสัญญาลงวันที่....................เดือน..........................พ.ศ. ................. 
ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านเดือนละ..................................บาท (.................................................................) 
 
 
๓. การกู้ยืมเงินเพื่อช าระราคาบ้าน  ซื้อ    จ้างปลูกสร้างบ้าน 
บ้านเลขที่............................ซอย...............................................ถนน.............................................………… 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................. 

  ท าสัญญาเงินกู้กับ..........………………………..………....................................................... 
จ านวน.................................................บาท (...........................................................…………....................) 
ช าระเงินกู้เดือนละ.................................บาท (....................….....................................................................) 
ตามสัญญาลงวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ. .......................... 

  ท าสัญญาซื้อบ้าน    สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 
กับ..........................................................................................………………………………………………… 
ราคา...........................…...................บาท (................................................................................................) 
ตามสัญญาลงวันที่...…........เดือน...………………..…...............พ.ศ. ……….......... 
 
 บ้านต้ังอยู่บนท่ีดิน    โฉนดที่ดิน    เอกสารสิทธิอ่ืน (ระบ)ุ..................................... 
เลขที่........................ เลขที่ดิน.....………..................................... ต าบล....................................................... 
อ าเภอ........................................ จังหวัด...................................................... 
เป็นกรรมสิทธิ์ของ....................................…………………………………………..……………………………. 
 
 
 

/การรับรองของ . . . 

- ๒ - 



การรับรองของคณะกรรมการ 
 

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอรับรองว่า............................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 

 (ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ 
 (.......................................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ 
 (.......................................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ 
 (.......................................................................) 
 วันที่......................................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในแนวทางดังต่อไปนี้ เพื่อสรุปความเห็นต่อผู้อนุมัติการเบิกค่าเช่า
บ้าน 

๑. บุคคลที่ท านิติกรรมต่าง ๆ มีตัวตนหรือไม่ 
๒. ส าหรับกรณีบ้านเช่าต้องตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน ต้อง
ตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านด้วย 
๓. สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม่ 
๔. ขนาดบ้านเหมาะสมกับจ านวนคนในครอบครัวที่อาศัยร่วมกันอยู่จริง เพียงใด 
๕. ในกรณีที่เช่าบ้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีความจ าเป็นต้องเช่าจริงหรือไม่ 
๖. ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน ต้ังแต่เมื่อใด 

๗. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 


