
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

โดยที่ไดมีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ซึ่งมีผลเปนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ
ข้ึนใหม 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคสอง 

มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๗ (๓) และ (๕) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และหลักเกณฑอ่ืนใดที่เก่ียวกับคาเชาบาน

ขาราชการในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้
แทน 

 
ขอ ๔  ในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๘ ขอ ๙ ขอ 

๑๐ และขอ ๑๗ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากขอกําหนดดังกลาว ใหปลัดกระทรวง 
หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวนราชการที่ไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง แลวแตกรณี เปนผูวินิจฉัย ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดและประโยชนของราชการเปนสําคัญ แลวแจงใหปลัดกระทรวงการคลังทราบดวย 

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหารือหรือขอทําความตก
ลงกับกระทรวงการคลัง 

 
ขอ ๕  บรรดาแบบพิมพที่ใชเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน ใหเปนไปตาม

แบบทายระเบียบนี้ หรือตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี ้
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หนา ๑๓/๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖  ใหขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานยื่นคําขอรับคาเชาบานตามแบบ
ขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) ทายระเบียบนี้ ณ สํานักงานที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ เวน
แตระเบียบนี้จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
ขอ ๗  การยื่นแบบ ๖๐๐๕ ใหย่ืนตอผูรับรองการมีสิทธิตามขอ ๘ พรอมดวย

สัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบานและหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ 
ในกรณีการย่ืนหลักฐานที่เปนสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน ตองแนบสัญญาซื้อ

ขายบาน สัญญาซื้อขายบานพรอมที่ดิน หรือสัญญาจางปลูกสรางบาน แลวแตกรณี เปนหลักฐาน
ประกอบดวย และหากวงเงินในสัญญาดังกลาวต่ํากวาสัญญาเงินกู ขาราชการผูใชสิทธิตองย่ืน
หลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองวา หากมีการกูเงินตามวงเงินในสัญญาดังกลาว จะตองมีการผอน
ชําระรายเดือนเปนจํานวนเทาใด 

 
ขอ ๘  ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูรับรองการมีสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการ

ในสังกัดในแบบ ๖๐๐๕ 
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการ

กรมหรือหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป เปนผูรับรอง 
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยก

ตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม ใหหัวหนาสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือ
เทียบเทา เปนผูรับรอง 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ แลวแตกรณี เปนผูรับรอง 

(๓) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ให
ผูบังคับบัญชาที่มียศตั้งแตพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีข้ึนไป เปนผูรับรอง 

ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งระดับหรือหนึ่งช้ันยศ เปนผูรับรอง
การมีสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในวรรคสาม 

ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ ข้ึนไปหรือเทียบเทา ขาราชการทหาร
ที่มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือขาราชการตํารวจที่มียศพันตํารวจเอกขึ้นไป เปนผู
รับรองการมีสิทธิของตนเอง 

 
ขอ ๙  เมื่อมีการรับรองสิทธิขอรับคาเชาบานแลว ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเบิก คา

เชาบานตามขอ ๑๐ แตงตั้งขาราชการจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีเชาบาน ใหตรวจสอบวาไดเชาบานและพักอาศัยอยูจริง ระยะเวลา
เร่ิมตนของการเชาบานและการเขาพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราคาเชาบานเมื่อ
เปรียบเทียบกับสภาพแหงบาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กรณีเชาซื้อบานหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบาน ใหตรวจสอบสัญญาเชาซื้อบาน
หรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน วงเงินเชาซื้อหรือวงเงินกู เอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ และ
วันเริ่มตนการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน 

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายละเอียดครบถวนแลว ใหจัดทํา
รายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบานตามแบบทายระเบียบนี้ เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติการ
เบิกคาเชาบานขาราชการตามขอ ๑๐ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเบิกจายตอไป 

 
ขอ ๑๐  การอนุมัติใหเบิกคาเชาบานในแบบ ๖๐๐๕ ใหเปนอํานาจของบุคคล 

ดังตอไปนี้ 
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมหรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ ๗ หรือเทียบเทา หรือผูที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือ
แยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนา
สํานักงานซึ่งเปนผูเบิกเงินจากคลัง เปนผูอนุมัติสําหรับหนวยงานนั้นก็ได 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการซึ่งเปนผู
เบิกเงินจากคลังเปนผูอนุมัติ เวนแตเปนการเบิกคาเชาบานของหัวหนาสวนราชการนั้น ใหผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ 

สําหรับคาเชาบานของหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือก่ิงอําเภอ ที่
เบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิง
อําเภอเปนผูอนุมัติ 

 
ขอ ๑๑  ขาราชการซึ่งไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิแลว ใหย่ืนขอเบิก

เงินคาเชาบานประจําเดือนตามแบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) ทายระเบียบนี้ พรอม
หลักฐานการชําระเงิน ณ สํานักงานที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติราชการ 

ใหบุคคลตามขอ ๑๐ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินคาเชาบานตามวรรค
หนึ่ง 

 
ขอ ๑๒  คาเชาบานถือเปนรายจายที่เกิดขึ้นเมื่อสวนราชการไดรับแบบ ๖๐๐๖ 

และใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ไดรับแบบดังกลาว 
 
ขอ ๑๓  สัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน ตาม

ขอ ๗ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ หรืออยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
(๑) สัญญาเชาบาน ตองระบุวัน เดือน ป ที่ทําสัญญา ช่ือคูสัญญา สถานที่เชา วัน

เร่ิมตนแหงสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา วันสิ้นสุดสัญญาเชา และอัตราคาเชาตอเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) สัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน ใหใชตามแบบสัญญาของ
สถาบันการเงินได โดยตองระบุช่ือคูสัญญา สถานที่เชาซื้อหรือสถานท่ีกูเงิน วันเริ่มตนแหงสัญญา
ระยะเวลาการชําระคาเชาซื้อหรือการผอนชําระเงินกู วันสิ้นสุดสัญญา จํานวนวงเงินที่เชาซื้อหรือ
วงเงินกูและจํานวนเงินที่ตองผอนชําระรายเดือน 

 
ขอ ๑๔  การทําสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบานของขาราชการผู

มีสิทธิไดรับคาเชาบาน ตองทํากับสถาบันการเงิน ดังตอไปนี้ 
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย 
(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ หรือดําเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อเชาซื้อบานหรือผอนชําระราคาบาน 
(๓) สหกรณที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณและมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ 
(๔) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ 
(๕) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารอิสลามแหง

ประเทศไทย 
(๖) บริษัทบริหารสินทรัพยตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 

๒๕๔๑ ซึ่งดําเนินกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตาม (๑) 
(๗) นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคและดําเนินกิจการเก่ียวกับการเคหะ หรือการให

เชาซื้อบานหรือใหกูยืมเพื่อชําระราคาบาน 
 
ขอ ๑๕  ใหขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานยื่นแบบ ๖๐๐๕ ฉบับใหม ในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(๑) โอนยายโดยเปลี่ยนสังกัดหรือเปล่ียนสํานักเบิกเงินเดือน 
(๒) ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่โดยไมเปลี่ยนสํานัก

เบิกเงินเดือน 
(๓) เปลี่ยนแปลงสัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อบาน หรือสัญญาเงินกูเพ่ือชําระ

ราคาบาน 
ในกรณีนําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน

ในทองที่เดิมมาเบิกตอเนื่องในทองที่ใหม ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๙ วรรค
หนึ่งตรวจสอบหลักฐานที่นํามาเบิกคาเชาบานในชวงเวลาที่รับราชการในทองที่เดิมและระยะเวลาที่
ไดรับอนุมัติใหเบิกจายคาเชาบาน แลวดําเนินการตอไปตามขอ ๙ วรรคสอง ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ 

 
ขอ ๑๖  การรับรองสิทธิและการอนุมัติเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการตาม

ขอ ๑๕ (๒)ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ใหบุคคลตามขอ ๘ ประจําสํานักงานที่ผูใชสิทธิไปปฏิบัติราชการเปนผู
รับรองสิทธิในแบบ ๖๐๐๕ 

(๒) ใหบุคคลตามขอ ๑๐ ประจําสํานักงานที่เบิกเงินเดือนของผูใชสิทธิเปนผูมี
อํานาจอนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ 

 
ขอ ๑๗  ขาราชการผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานในอัตราที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากไดรับ

เงินเดือนหรือเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน ใหย่ืนหลักฐานที่เก่ียวของเพื่อประกอบการเบิกจายโดยไมตอง
ย่ืนแบบ ๖๐๐๕ ใหม 

 
ขอ ๑๘  ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานซึ่งไดย่ืนแบบ ๖๐๐๕ ไวแลว แตยัง

ไมไดรับอนุมัติ ตอมาไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในสังกัดเดิม ไมวาอยูในทองที่
เดียวกันหรือตางทองที่ หรือไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมโดยไมเปลี่ยนสํานักเบิก
เงินเดือนใหย่ืนแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ พรอมทั้งหลักฐานการชําระคาเชาบาน คาเชาซื้อ 
หรือคาผอนชําระเงินกูในชวงเวลาที่ตนมีสิทธิ ณ สํานักงานเดิม ที่สํานักงานใหม 

ในกรณีที่ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดรับคําส่ังตามวรรคหนึ่ง หากไดรับ
อนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ ไวแลว แตยังไมไดย่ืนแบบ ๖๐๐๖ หรือย่ืนไวแลวแตยังไมไดรับอนุมัติ ให
ย่ืนแบบ ๖๐๐๖ ใหม พรอมทั้งหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่สํานักงานใหม สําหรับแบบ ๖๐๐๕ ที่
ไดรับอนุมัติแลว ใหสํานักงานเดิมจัดสงใหสํานักงานใหมโดยเร็ว 

 
ขอ ๑๙  ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดรับคําส่ังใหโอนไปรับราชการ

ประจําสํานักงานใหมโดยเปล่ียนสังกัด แตยังไมไดย่ืนขอรับคาเชาบานหรือยังไมไดย่ืนขอเบิกเงิน
คาเชาบานในชวงเวลาที่ตนมีสิทธิ ณ สํานักงานเดิม ใหย่ืนแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ ที่
สํานักงานเดิม 

 
ขอ ๒๐  การยื่นขอรับคาเชาบานหรือขอเบิกคาเชาบานของขาราชการผูมีสิทธิ

ไดรับคาเชาบานซึ่งถึงแกกรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไปกอนยื่นคําขอ 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีถึงแกกรรม ใหทายาทของขาราชการผูนั้นยื่นคําขอ ณ สํานักงานที่รับ
ราชการครั้งสุดทาย 

(๒) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ใหขาราชการผูนั้น ย่ืนคํา
ขอ ณ หนวยงานผูเบิกบํานาญ หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดทาย แลวแตกรณี 

 
ขอ ๒๑  ภายใตบังคับขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน แต

คูสมรสไดเชาบาน เชาซื้อบาน หรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานในระหวางสมรสและปรากฏชื่อคูสมรส
แตเพียงผูเดียวในสัญญาเชาบาน สัญญาเชาซื้อ สัญญาเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน สัญญาซื้อขายที่ดิน
หรือบานพรอมที่ดิน สัญญาจางปลูกสรางบาน โฉนดที่ดิน หรือหลักฐานการชําระเงิน ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการผูนั้นนําหลักฐานดังกลาวมาประกอบการเบิกจายคาเชาบานจากทางราชการได นับแต
วันที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน 

 
ขอ ๒๒  ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับคาเชา

บานใหขาราชการผูนั้นนําหลักฐานการชําระเงินและสําเนาคําพิพากษาดังกลาวมาเปนหลักฐาน
ประกอบการยื่นแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ โดยไมตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอ ๙ 

 
ขอ ๒๓  ในกรณีที่มีการขยายวงเงินกูหรือขยายระยะเวลาการผอนชําระเงินกูเพ่ือ

ชําระราคาบานใหนําหลักฐานการผอนชําระมาเบิกคาเชาบานไดตามจํานวนเงินกูและระยะเวลาการ
ผอนชําระที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูฉบับแรกที่ไดย่ืนไวและไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตามสิทธิ
แลวเทานั้น 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาเงินกูเพ่ือ
ชําระราคาบานที่คางชําระอยูเนื่องจากสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตองมิใช
เหตุจากผูกู 

 
ขอ ๒๔  การยายสถานที่ทําการของสํานักงานไปตั้งในทองที่ใหมตามมาตรา ๘ 

แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหทองที่ใหมที่อยูใกลเคียงกับทองที่ตั้ง
สํานักงานเดิมเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) การยายที่ตั้งสํานักงานจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใกลเคียง ตองเปนเขต
ทองที่ใกลเคียงหรือติดตอกับกรุงเทพมหานครและมีรถยนตโดยสารขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพใหบริการ ตามบัญชีรายชื่อทองที่ใกลเคียงทายระเบียบนี้ 

(๒) การยายที่ตั้งสํานักงานภายในจังหวัดเดียวกันหรือระหวางจังหวัด ตองเปน
เขตทองที่ติดตอกันและมีขนสงสาธารณะประจําทางใหบริการ 

 
ขอ ๒๕  ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ใหเบิกจายคาเชาบานไดตามอัตรา

เงินเดือนสุทธิแตถาอัตราเงินเดือนสุทธิข้ันใดไมตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราคาเชาบาน
ตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหเบิกในอัตราที่ใกลเคียงแตไมเกิน
อัตราเงินเดือนสุทธิที่ไดรับ 

 
ขอ ๒๖  ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับ

คาวิชาหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติหรือ
สําหรับการสูรบ ใหนําเงินเพิ่มดังกลาวมารวมกับเงินเดือนสุทธิที่ไดรับ แลวเทียบกับอัตรา
เงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับหรือช้ันยศที่ไดรับในปจจุบันหรือข้ันเงินเดือนใกลเคียงในระดับ
หรือช้ันยศเดียวกันหรือระดับหรือช้ันยศถัดไปตามลําดับ แลวใหไดรับคาเชาบานตามขั้นเงินเดือน
นั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่ตองเบิกลดเนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือน ใหนําเงินเดือนสุทธิที่หักเบิกลด
เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนแลวเทียบกับอัตราเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนในระดับหรือช้ันยศท่ี
ไดรับในปจจุบันหรือข้ันเงินเดือนใกลเคียงในระดับหรือช้ันยศเดียวกันหรือระดับหรือช้ันยศต่ําลง
มาตามลําดับ แลวใหไดรับคาเชาบานตามขั้นเงินเดือนนั้น 

กรณีที่หักเบิกลดแลว เงินเดือนสุทธิต่ํากวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําสุดตามบัญชี
อัตราคาเชาบานแตละประเภท ใหไดรับคาเชาบานเทาที่จายจริงแตตองไมเกินเดือนละ ๘๐๐ บาท 

 
ขอ ๒๗  บรรดาประกาศและคําส่ังกระทรวงการคลังเก่ียวกับคาเชาบานที่ใชอยู

กอนระเบียบนี้ มีผลใชบังคับ ใหใชตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 
ขอ ๒๘  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หมอมราชวงศ ปรีดิยาธร เทวกุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. บัญชีรายชื่อทองที่ใกล กรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกลเคียง 
๒. แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) 
๓. แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖) 
๔. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน 
๕. การรับรองของคณะกรรมการ 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 


