เอกสารประกอบการขอเบิกค่ าเช่ าบ้ าน
กรณีเช่ าบ้ านพักอาศัย (เช่ าใหม่ )
1. บันทึกข้ อความขออนุมตั เิ บิก(ระบุใช้ สิทธิกรณีใด)
1
2. สัญญาเช่าบ้ านฉบับตัวจริงและสาเนา
1
3. สาเนาทะเบียนบ้ านผู้เช่า และผู้ให้ เช่า
1
4. แบบขอรับค่าเช่าบ้ าน ( แบบ 6005 )
1
5. แบบรับรองบ้ านพักข้ าราชการ หรื อบ้ านพักครู
1
6. แบบรับรองขอเช่าบ้ านนอกเขตที่ตงส
ั ้ านักงาน(กรณีเช่านอกเขต)
1
7. แผนผังแสดงที่ตงบ้
ั ้ านเช่า
1
8. รูปถ่ายบ้ านเช่าพร้ อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้ านหน้ า,ด้ านข้ าง และด้ านหลัง 1
9. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบการใช้
้
สิทธิ และข้ อเท็จจริงในการเช่าบ้ าน 1
10. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้ สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1
11. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้ าน(ตรวจสอบข้ อเท็จจริง)
1
12. รายงานข้ อมูลข้ าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้ าน
1
13. คาสัง่ บรรจุครัง้ แรก
1
14. คาสัง่ แต่งตังย้
้ าย
1
15. คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนปี ปั จจุบนั
1
16. สาเนาสมุดประวัติ ( ก.พ. 7 )
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
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ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
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เอกสารประกอบการขอเบิก
ผ่ อนชาระเงินกู้เพื่อปลูกสร้ างบ้ าน
1. บันทึกข้ อความขออนุมตั เิ บิก (ระบุใช้ สิทธิกรณีใด)
1
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน
1
3. แบบขอรับค่าเช่าบ้ าน ( แบบ 6005 )
1
4. แบบรับรองบ้ านพักข้ าราชการ หรื อบ้ านพักครู
1
5. แผนผังแสดงที่ตงบ้
ั ้ านที่ปลูกสร้ าง
1
6. รูปถ่ายบ้ านเช่าพร้ อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้ านหน้ า,ด้ านข้ าง และด้ านหลัง 1
7. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบการใช้
้
สิทธิ
1
8. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริงในการเช่าบ้ าน
1
9. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้ สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1
10. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้ าน(ตรวจสอบข้ อเท็จจริง)
1
11. รายงานข้ อมูลข้ าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้ าน
1
12. คาสัง่ บรรจุครัง้ แรก
1
13. คาสัง่ แต่งตังย้
้ าย
1
14. คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนปี ปั จจุบนั
1
15. สาเนาสมุดประวัติ ( ก.พ. 7 )
1
16. สาเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินที่ กค.กาหนดและสาเนาสัญญาจานอง 1
17. สาเนาโฉนดที่ดนิ หรื อ กรรมสิทธิที่ดนิ
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
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ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
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เอกสารประกอบการขอเบิก
ชาระเงินกู้เพื่อซือ้ บ้ านพร้ อมที่ดนิ
1. บันทึกข้ อความขออนุมตั เิ บิก (ระบุประสงค์ใช้ สิทธิกรณีใด)
1
2. สาเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจานองที่ดนิ
1
3. สาเนาสัญญาขายที่ดนิ (แบบ ท.ด.13)ต้ องทาเป็ นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่ดินเท่านัน้
1
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน (หลังที่ซื ้อ )
1
5. แบบขอรับค่าเช่าบ้ าน ( แบบ 6005 )
1
6. แบบรับรองบ้ านพักข้ าราชการ หรื อบ้ านพักครู
1
7. แบบรับรองขอเช่าบ้ านนอกเขตที่ตงส
ั ้ านักงาน(กรณีเช่านอกเขต)
1
8. แผนผังแสดงที่ตงบ้
ั ้ านหลังที่ซื ้อ
1
9. รูปถ่ายบ้ านเช่าพร้ อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้ านหน้ า,ด้ านข้ าง และด้ านหลัง 1
10. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบการใช้
้
สิทธิ
1
11. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริงในการซื ้อบ้ าน
1
12. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้ สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1
13. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้ าน(ตรวจสอบข้ อเท็จจริง)
1
14. รายงานข้ อมูลข้ าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้ าน
1
15. คาสัง่ บรรจุครัง้ แรก
1
16. คาสัง่ แต่งตัง,ย้
้ ายและแต่งตัง้
1
17. คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนรอบปั จจุบนั
1
18. สาเนาสมุดประวัติ ( ก.พ. 7 )
1
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เอกสารประกอบการขอเบิกค่ าเช่ าบ้ าน
เปลี่ยนบ้ านเช่ า
1. บันทึกข้ อความขออนุมตั เิ บิก
1
2. สัญญาเช่าบ้ านฉบับตัวจริงและสาเนา
1
3. สาเนาทะเบียนบ้ านผู้เช่า และผู้ให้ เช่า
1
4. แบบขอรับค่าเช่าบ้ าน ( แบบ 6005 )
1
5. แบบรับรองบ้ านพักข้ าราชการ หรื อบ้ านพักครู
1
6. แบบรับรองขอเช่าบ้ านนอกเขตที่ตงส
ั ้ านักงาน(กรณีเช่านอกเขต)
1
7. แผนผังแสดงที่ตงบ้
ั ้ านเช่า
1
8. รูปถ่ายบ้ านเช่าพร้ อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้ านหน้ า,ด้ านข้ าง และด้ านหลัง 1
9. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบการใช้
้
สิทธิ
1
10. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริงในการเช่าบ้ าน
1
11. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้ สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1
12. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้ าน(ตรวจสอบข้ อเท็จจริง)
1
13. รายงานข้ อมูลข้ าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้ าน
1
14. คาสัง่ บรรจุครัง้ แรก
1
15. คาสัง่ แต่งตังย้
้ าย
1
16. คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนปี ปั จจุบนั
1
17. สาเนาสมุดประวัติ ( ก.พ. 7 )
1
18. คาชี ้แจงประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้ านเนื่องจากเปลี่ยนบ้ านเช่า
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
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เอกสารประกอบการขอเบิกค่ าเช่ าบ้ าน
ต่ อสัญญาเช่ าบ้ าน(หลังเดิม)
1.
2.
3.
4.
5.

บันทึกข้ อความขออนุมตั เิ บิก
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้ าน (แบบ 6005 )
สัญญาเช่าบ้ านพร้ อมติดอากร+(ถ่ายสัญญาที่ปิดอากรแล้ ว)
คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนปี ปั จจุบนั
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้ าน (แบบ 6005 )(เดิม)

1
1
1
1
1
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ชุด

เอกสารประกอบการขอเบิกค่ าเช่ าบ้ าน
เพิ่มค่ าเช่ าบ้ าน (กรณีเพิ่มตามสิทธิ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บันทึกข้ อความประสงค์ใช้ สิทธิกรณีใด
1
บันทึกข้ อความขออนุมตั เิ บิก
1
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้ าน (แบบ 6005 )
1
สัญญาฉบับจริงหรื อสาเนาสัญญาเช่าบ้ านพร้ อมติดอากร (กรณีเช่าบ้ าน)1
สาเนาสัญญาเงินกู้กบั สถาบันการเงิน (กรณีผอ่ นชาระ)
1
คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนปี ปั จจุบนั
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

เอกสารประกอบการขอเบิกค่ าเช่ าบ้ าน
เพิ่มค่ าเช่ าบ้ าน (กรณีเจ้ าของบ้ านเพิ่มค่ าเช่ า)

1. บันทึกข้ อความขออนุมตั เิ บิก
1
2. สัญญาเช่าบ้ านฉบับตัวจริงพร้ อมติดอากร
1
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน, สาเนาบัตรประชาชน ผู้เช่า และผู้ให้ เช่า
1
4. แบบขอรับค่าเช่าบ้ าน ( แบบ 6005 )
1
5. คาชี ้แจงประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้ านเนื่องจากเจ้ าของบ้ านเพิ่มค่าเช่า 1
6. บันทึกเจ้ าของบ้ าน
1
7. รูปถ่ายบ้ านเช่าพร้ อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้ านหน้ า,ด้ านข้ าง และด้ านหลัง 1
8. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้
้
อเท็จจริงในการเช่าบ้ าน
1
9. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้ าน(ตรวจสอบข้ อเท็จจริง)
1
10. คาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนปี ปั จจุบนั
1
11. สาเนาสมุดประวัติ ( ก.พ. 7 )
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ..............................................................................................................................................................................................................
ที.่ ..............................................................................................วันที.่ .............................................................................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน กรณี...................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.................................................
ด้วยข้าพเจ้า ........................................................... ตาแหน่ง ............................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน กรณีดังนี้
1) เช่าบ้าน เลขที่.................หมู่ที่........ถนน......................ตาบล.....................อาเภอ............................
จังหวัด................................... จาก ............................................................... ในอัตราเดือนละ ........................ บาท
ตั้งแต่ ..............................................ถึงวันที่...................................มีกาหนด................ปี
2) เช่าซื้อบ้านเลขที่.............ถนน.......................................ตาบล............................................
อาเภอ....................................จังหวัด.......................................จาก............................................ในอัตราเงินกู้ตามสัญญา
.................................บาท อัตราชาระเดือนละ..................................บาท
3) ผ่อนชาระเงินกู้เพื่อซื้อ/สร้างบ้าน เลขที่.............................ถนน..........................................
ตาบล............................................อาเภอ....................................จังหวัด.......................................ในอัตราเงินกู้ตามสัญญา
........................................บาท ชาระเดือนละ....................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทุกประการ

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

/ คารับรอง........................

-๒คารับรองผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (รองผู้อานวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ)
ตรวจสอบแล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ราชการไม่ได้จัดบ้านพักให้อยู่อาศัย
ราชการจัดบ้านพักให้ แต่มีผู้พักอาศัยเต็มทุกหลังหรืออื่น ๆ..........................................
เช่าและพักอาศัยจริงในบ้านที่เข้าครอบครอง
เห็นควรได้โปรดพิจารณาอนุมัติ และรับรองสิทธิ
(ลงชื่อ)................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................

คาชี ้แจงประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้ านเนื่องจากเปลี่ยนบ้ านเช่า
เขียนที่............................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ..............
ข้ าพเจ้ า............................................................ตาแหน่ง................................................................
ขัน.....................บาท
้
มีความจาเป็ นต้ องขอเปลี่ยนบ้ านเช่า เนื่องจากเดิมได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เช่าบ้ านของ
นาย/นาง/นางสาว....................................................เลขที่..............หมูท่ ี่.........ตาบล...................................
อาเภอ...................................จังหวัด....................................ในอัตราค่าเช่าบ้ านเดือนละ......................บาท
โดยเจ้ าของบ้ านเดิมมีความประสงค์...........................................................................................................
จึงต้ องขอเช่าบ้ านของ นาย/นาง/นางสาว..................................................................เลขที่.............
หมูท่ ี่............ถนน............................ตาบล.............................................อาเภอ..........................................
จังหวัด.............................................ในอัตราเดือน...........................บาท และขอเบิกตามสิทธิ์เดือนละ
.........................บาท (........................................................) ตังแต่
้ วนั ที่.............เดือน...............................
พ.ศ................ ตามสัญญาเช่าเลขที่................ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ.....................
พร้ อมนี ้ ได้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาเพื่อดาเนินการด้ วยแล้ ว
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอใช้ สิทธิ
(............................................)
ตาแหน่ง..................................................................
ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง..................................................................

คาชี ้แจงประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้ านเนื่องจากเจ้ าของบ้ านเพิ่มค่าเช่า
เขียนที่............................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ..............
ข้ าพเจ้ า............................................................ตาแหน่ง................................................................
ระดับ.............ขัน.....................บาท
้
ได้ เช่าบ้ านของนาย/นาง/นางสาว......................................................
เลขที่..............หมู่ที่.........ถนน.....................ตาบล...................................อาเภอ.......................................
จังหวัด..............................ในอัตราเดือนละ.....................บาท(.................................................................)
โดยเจ้ าของบ้ านเดิมมีความประสงค์...........................................................................................................
บัดนี ้ เจ้ าของบ้ านขอเพิ่มค่าเช่าบ้ านเป็ นเดือนละ..................บาท(..................................................)
ข้ าพเจ้ าจึงขอเบิกค่าเช่าบ้ านเพิ่มตามที่เจ้ าของบ้ านขอเพิ่มตังแต่
้ วนั ที่.........เดือน.........................พ.ศ..................
ในอัตราเดือนละ.......................บาท (.....................................................................)
พร้ อมนี ้ ได้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาเพื่อดาเนินการด้ วยแล้ ว
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอใช้ สิทธิ
(...................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตาแหน่ง..................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตาแหน่ง..................................................................

บันทึกเจ้ าของบ้ าน
เขียนที่............................................................
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.................
ข้ าพเจ้ า................................................................บ้ านเลขที่.................................หมูท่ ี่...........
ถนน....................ตาบล...............................อาเภอ......................................จังหวัด...................................
เจ้ าของบ้ านเช่า เลขที่................หมูท่ ี่............ถนน.................................ตาบล............................................
อาเภอ........................................จังหวัด................................................มีความจาเป็ นขอเพิ่มค่าเช่าบ้ านจาก
เดือนละ.......................บาท เป็ นเดือนละ.........................บาท (...............................................................)
เนื่องจาก
( ) ก่อสร้ างเพิ่มเติม ส่วนใด........................................เป็ นเงิน....................................บาท
( ) ซ่อมแซมปรับปรุง ส่วนใด.......................................เป็ นเงิน....................................บาท
( ) อื่น ๆ.........................................................................................................................
เหตุผล......................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)..................................................เจ้ าของบ้ าน
(................................................)

แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่ าเช่ าบ้ าน
๑. ชื่อ-นามสกุล..…................................................................ ตาแหน่ง........................................................
สังกัด...........................................................................................

๒.  ได้ เช่าบ้ าน  เช่าซื ้อบ้ าน เลขที่.................................. ซอย....................……………………………
ถนน...................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด............................................. ตามสัญญาลงวันที่....................เดือน..........................พ.ศ. .................
ค่าเช่าบ้ านหรื อค่าเช่าซื ้อบ้ านเดือนละ..................................บาท (.................................................................)

๓. การกู้ยืมเงินเพื่อชาระราคาบ้ าน  ซื ้อ  จ้ างปลูกสร้ างบ้ าน
บ้ านเลขที่............................ซอย...............................................ถนน.............................................…………
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................
 ทาสัญญาเงินกู้กบั ..........………………………..……….......................................................
จานวน.................................................บาท (...........................................................…………....................)
ชาระเงินกู้เดือนละ.................................บาท (....................….....................................................................)
ตามสัญญาลงวันที่..................เดือน.............................................พ.ศ. ..........................
 ทาสัญญาซื ้อบ้ าน  สัญญาจ้ างปลูกสร้ างบ้ าน
กับ..........................................................................................…………………………………………………
ราคา...........................…...................บาท (................................................................................................)
ตามสัญญาลงวันที่...…........เดือน...………………..…...............พ.ศ. ………..........
บ้ านตังอยู
้ ่บนที่ดนิ  โฉนดที่ดนิ  เอกสารสิทธิอื่น (ระบุ).....................................
เลขที่........................ เลขที่ดนิ .....………..................................... ตาบล.......................................................
อาเภอ........................................ จังหวัด......................................................
เป็ นกรรมสิทธิ์ของ....................................…………………………………………..…………………………….

/การรับรองของ . . .

-๒-

การรั บรองของคณะกรรมการ
ได้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริงแล้ ว ขอรับรองว่า.............................................................................................

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

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

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

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

หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบข้ อเท็จจริงในแนวทางดังต่อไปนี ้ เพื่อสรุปความเห็นต่อผู้อนุมตั กิ ารเบิกค่า
เช่าบ้ าน
๑. บุคคลที่ทานิติกรรมต่าง ๆ มีตวั ตนหรื อไม่
๒. สาหรับกรณีบ้านเช่าต้ องตรวจสอบให้ ทราบว่าเป็ นกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าไม่ใช่เจ้ าของบ้ าน
ต้ องตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจ้ าของบ้ านด้ วย
๓. สภาพของบ้ านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื ้อ หรื อราคาซื ้อขาย หรื อไม่
๔. ขนาดบ้ านเหมาะสมกับจานวนคนในครอบครัวที่อาศัยร่วมกันอยูจ่ ริง เพียงใด
๕. ในกรณีที่เช่าบ้ าน จะต้ องตรวจสอบว่ามีความจาเป็ นต้ องเช่าจริงหรื อไม่
๖. ตรวจสอบการเข้ าพักอาศัยอยูจ่ ริงในบ้ าน ตังแต่
้ เมื่อใด
๗. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

แบบรายงานการตรวจสอบและคาขอรับค่าเช่าบ้ าน
เขียนที่............................................................
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ..............
วันนี ้ เวลา..................น. คณะกรรมการตรวจสภาพบ้ าน ตามคาสัง่ โรงเรี ยน......................................
ที่........./............ ลงวันที่................................................ได้ พร้ อมกันตรวจสภาพบ้ าน
นาย/นาง/นางสาว..........................................................ตาแหน่ง..............................................................
ระดับ.........ขัน...................บาท
้
สังกัดโรงเรี ยน............................... สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรี ธรรมราช แล้ วรับรองว่า
1) นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ได้ เช่าบ้ าน เลขที่.................
หมูท่ ี่.........ซอย.....................ถนน..........................ตาบล..............................อาเภอ.................................
จังหวัด....................................... ตามสัญญาลงวันที่........เดือน..............................พ.ศ............. และได้
ย้ ายเข้ าพักอาศัยจริงในบ้ านดังกล่าว ตังแต่
้ วนั ที่.........เดือน..............................พ.ศ..................
2) สภาพบ้ าน เป็ นการก่อสร้ างด้ วย................ ขนาด กว้ าง.......เมตร ยาว.......เมตร จานวน.......ชัน้
มี......ห้ องนอน มี.......ห้ องน ้า มี
ไม่มี บริเวณ สร้ างมาแล้ วประมาณ.....ปี ปั จจุบนั บ้ านสภาพ............
3) ตรวจสอบเอกสารเรื่ องขอเบิกค่าเช่าบ้ านแล้ วปรากฏว่าบุคคลที่ทานิติกรรมต่าง ๆ มีตวั ตนจริง
ไม่มีตวั ตน
อื่น ๆ ระบุ..................................................................
4) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอรับค่าเช่าบ้ านกับเจ้ าของบ้ าน/ผู้ให้ เช่าช่วง/ผู้ขาย.................................
5) บ้ านเช่าเป็ นกรรมสิทธิ์ของ....................................มีความสัมพันธ์กบั ผู้เช่า คือ..........................
6) ตรวจสอบสภาพบ้ านแล้ วมีความเห็นว่า เหมาะสม กับบ้ านเช่า ในอัตราเดือนละ.................บาท
7) ตรวจสอบขนาดของบ้ านแล้ วมีความเห็นว่า
เหมาะสมกับจานวนคนในครอบครัวที่อาศัยรวมกัน
จานวน..............คน
ไม่เหมาะสม
8) ความสัมพันธ์ของผู้ขอรับค่าเช่าบ้ านกับบุคคลที่ร่วมอาศัยตรวจสอบกับทะเบียนบ้ านแล้ ว ปรากฎว่า
มีการเรี ยกเก็บเงินค่าอยูอ่ าศัยจากบริวาร
ไม่มีการเรี ยกเก็บเงินค่าเช่าบ้ านจากบริ วาร
9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพบ้ าน
ควรอนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ายได้ เดือนละ............บาท ตังแต่
้ วนั ที่...................................เป็ นต้ นไป
ไม่ควรอนุมตั ิ
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ
(................................................)
(ลงชื่อ).................................................กรรมการ
(................................................)
(ลงชื่อ).................................................กรรมการ
(................................................)

แบบรายงานการตรวจคาขอรับเงินค่าเช่าบ้ าน (ผ่อนชาระเงินกู้)
ชื่อผู้ขอรับเงิน..............................................................ตาแหน่ง................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................
1. ได้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อ
ซื ้อ
จ้ างปลูกสร้ าง บ้ านเลขที่......................ซอย..........................................
ถนน......................................ตาบล/แขวน...........................................อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.............................................โดยกู้เงินจาก.....................................................................................
เป็ นเงินตามสัญญา............................................บาท ชาระเงินกู้เดือนละ..............................................บาท
ตามสัญญากู้เงินลงวันที่............เดือน......................................พ.ศ..................
2. โดยได้ จ้าง................................................................................ เป็ นผู้รับจ้ างปลูกสร้ างบ้ าน
ในราคาค่าจ้ าง......................บาท ตามสัญญากู้เงินลงวันที่..........เดือน.....................................พ.ศ............
คารับรองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริงตามคาสัง่ โรงเรี ยน............................... สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรี ธรรมราช ที่.............../............ ลงวันที่................เดือน.............................พ.ศ...................
ได้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริง ขอรับรอง (นาย, นาง, นางสาว)..........................................................................
ได้ ก้ เู งินมาเพื่อ ซื ้อบ้ านพร้ อมที่ดิน ปลูกสร้ างบ้ าน โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี ้
1. สถาบันการเงินที่ให้ ก้ ู ถูกต้ อง
ไม่ถกู ต้ อง
2. สัญญากู้ในวงเงิน............................บาท ผ่อนชาระเดือนละ.....................................บาท
3. ผู้ก้ เู งินชื่อ...............................................................
ตรงตามกรรมสิทธิ์ในบ้ านที่ซื ้อ
ไม่ตรงตามกรรมสิทธิ์
4. วันที่ก้ เู งิน
ก่อนวันซื ้อ/จ้ างปลูกสร้ างบ้ าน
หลังวันปลูกสร้ างบ้ าน
5. วงเงินที่ซื ้อขายกับเจ้ าพนักงานที่ดิน..................................บาท
6. วงเงินที่ปลูกสร้ างบ้ าน.....................................................บาท
7. บ้ านนี ้ปลูกสร้ างแล้ วเสร็จวันที่........เดือน........................................พ.ศ...........
8. วันที่เข้ าไปพักอาศัยจริงในบ้ านดังกล่าว วันที่........เดือน..................................พ.ศ..........
9. วันที่มารายงานตัวปฏิบตั ริ าชการ....................................................
10. สัญญาซื ้อขายระบุหรื อไม่วา่ “สิ่งปลูกสร้ างเป็ นของผู้ซื ้ออยู่ก่อนแล้ ว”
ระบุ
ไม่ระบุ
/11. ราคาบ้ านที่คณะกรรมการพิจารณาจาก....

-211. ราคาบ้ านที่คณะกรรมการพิจารณาจาก
สัญญากู้เงิน หนังสือสัญญาขายที่ดนิ
สัญญาจ้ างปลูกสร้ างบ้ าน
เห็นว่า
เหมาะสม และควรให้ เบิกจ่ายในวงเงิน............................บาท
ไม่เหมาะสม ควรให้ เบิกจ่ายภายในวงเงิน........................บาท

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

คารั บรองขอเช่ าบ้ านอยู่นอกเขตท้ องที่ตงั ้ สานักงานประจา
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความต่อไปนี ้เป็ นความสัตย์จริง
1. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินค่าเช่าบ้ าน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยระเบียบค่าเช่าบ้ าน
ข้ าราชการ พ.ศ.2547
(เริ่มใช้ วนั ที่ 28 ธันวาคม 2547 )
2. เวลานี ้ข้ าพเจ้ ารับราชการอยู.่ ......................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ในเขตท้ องที่อาเภอ................................จังหวัด......................................มีความจาเป็ นต้ องเช่าบ้ านนอกเขต
ท้ องที่ที่ปฏิบตั งิ าน เนื่องจาก......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
จึงเช่าบ้ านเลขที่...........................ตาบล...............................................อาเภอ............................................
จังหวัด...............................................
3. ในเขตท้ องที่ที่ข้าพเจ้ าไปเช่าบ้ าน ไม่มีบ้านซึง่ ทางราชการจัดให้ หรื อไม่มีเคหะสถานตาม มาตรา 7 (2)
4. บ้ านที่ขอเช่าอยูน่ ี ้ ข้ าพเจ้ าและครอบครัว เช่าพักอาศัยเป็ นประจา สามารถเดินทางไปปฏิบตั งิ านได้ ทนั เวลา
เปิ ดทาการ และมิมีผลเสียหายในการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตาแหน่ง..................................................................
ขอรับรองว่า..........................................................................ได้ เช่าบ้ านอยู่ในเขตท้ องที่
อาเภอ.......................................จังหวัด........................................จริง และสามารถเดินทางไปปฏิบตั ิหน้ า ที่
ได้ ทนั ไม่ทาให้ เกิดความเสียหายแก่การปฏิบตั หิ น้ าที่
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตาแหน่ง...........................................................
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตาแหน่ง............................................................

รับรองการจัดบ้านพักให้ข้าราชการเข้าพัก
เขียนที่.......................................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ............
ข้าพเจ้า.........................................ตาแหน่ง............................................สังกัด โรงเรียน.........................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ขอรับรองว่า
1. โรงเรียนไม่มีบ้านพักผู้บริหารที่ทางราชการจัดให้
2. โรงเรียนมีบ้านพักสาหรับผู้บริหาร จานวน..........หลัง ได้จัดให้ผู้บริหารเข้าพักแล้ว จานวน..........ราย ดังนี้
2.1 (ชื่อ-สกุล)...................................... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่.......................
2.1 (ชื่อ-สกุล)................................. ..... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่...................
3. โรงเรียนไม่มีบ้านพักข้าราชการที่ทางราชการจัดให้
4. โรงเรียนมีบ้านพักข้าราชการทั้งหมด จานวน...........หลัง ได้จัดให้ข้าราชการเข้าพักแล้ว จานวน...........ราย ดังนี้
4.1 (ชื่อ-สกุล)...................................... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่.......................
4.2 (ชื่อ-สกุล)............................ ......... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่.......................
4.3 (ชื่อ-สกุล)...................................... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่.......................
4.4 (ชื่อ-สกุล)...................................... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่......................
4.5 (ชื่อ-สกุล)...................................... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่......................
4.6 (ชื่อ-สกุล)...................................... มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่......................
4.7 (ชื่อ-สกุล)..................................... . มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่......................
4.8 (ชื่อ-สกุล)..................................... . มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่มีสิทธิ เข้าพักอาศัยตั้งแต่......................
5. โรงเรียนมีบ้านพักข้าราชการชารุด เข้าพักอาศัยไม่ได้ และอยู่ระหว่างการรื้อถอน จานวน...............หลัง
6. โรงเรียนมีข้าราชการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในปัจจุบัน จานวน...............ราย ดังนี้
6.1 (ชื่อ-สกุล)......................................
6.2 (ชื่อ-สกุล)......................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ
เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 147 ลง
วันที่ 5 กันยายน 2560 ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว
(………………………………………)
ตาแหน่ง …………………………...........................
(ผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการแทน)

รับรองการจัดบ้ านพักให้ ข้าราชการสานักงานเข้ าพัก
เขียนที่ ............................................
วันที่..............................................................
ข้ าพเจ้ า ...........................................................ตาแหน่ง...............................................................
สังกัด .............................................................................. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ขอรับรองว่า
1. หน่วยงานไม่ได้ จดั บ้ านพักให้ กบั ข้ าราชการรายที่ขอเบิกแต่อย่างใด
2. หน่วยงานได้ จดั บ้ านพักให้ ข้าราชการสานักงาน พักอาศัย..................หลัง
หลังที่ 1 ให้ ....................................................................................พักอาศัย
ตังแต่
้ วนั ที่..........เดือน.................................พ.ศ...............
หลังที่ 2 ให้ ....................................................................................พักอาศัย
ตังแต่
้ วนั ที่..........เดือน.................................พ.ศ...............
หลังที่ 3 ให้ ....................................................................................พักอาศัย
ตังแต่
้ วนั ที่..........เดือน.................................พ.ศ...............
หน่วยงานมีบ้านพักข้ าราชการตามข้ อ 2 แต่ชารุดอยูร่ ะหว่างการซ่อมแซม
หน่วยงานมีบ้านพักข้ าราชการตามข้ อ 2 แต่ชารุดอยูร่ ะหว่างการรื อ้ ถอน
หน่วยงานมีบ้านพักข้ าราชการตามข้ อ 2 แต่ชารุดเข้ าพักอาศัยไม่ได้
ขอรับรองว่าเป็ นความจริง
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตาแหน่ง..................................................................

คาร้ องขอเบิกค่ าเช่ าบ้ านเพิ่มตามสิทธิท่ ไี ด้ เลื่อนขัน้ เงินเดือน
เขียนที่ ..................................................

วันที่ ………………………………….
ข้ าพเจ้ า……………………………………………..ตาแหน่ง…………………………………..
กลุม่ ……………………………….……สังกัด .............................................................
ขัน………………………….บาท
้
( ) ได้ เช่าบ้ านอยูเ่ ลขที่……………หมูท่ ี่……….ซอย………………ถนน……………………
ตาบล………………………..…………อาเภอ……………………………………จังหวัด….…………………..
ในอัตราเดือนละ…………………………บาท ขอเบิกตามสิทธิเดือนละ………………………………….บาท
( ) ได้ เช่าซื ้อบ้ านอยูเ่ ลขที่……………หมูท่ ี่……….ซอย………………ถนน………………..
ตาบล………………………..…………อาเภอ……………………………………จังหวัด….…………………..
ในอัตราเดือนละ…………………………บาท ขอเบิกตามสิทธิเดือนละ………………………………….บาท
( ) ได้ ผอ่ นชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้ านที่ค้างชาระอยูเ่ ลขที่……………หมู่ที่……….
ซอย…………ถนน………………ตาบล…………………..…อาเภอ……………………จังหวัด….……………..
ในอัตราเดือนละ…………………………บาท ขอเบิกตามสิทธิเดือนละ………………………………….บาท
เนื่องจากในปี งบประมาณ……….…….ข้ าพเจ้ าได้ รับเงินเดือนเพิ่มขึ ้นจากขัน……..………บาท
้
เป็ นขัน………………..บาท
้
ตามคาสัง่ ……………………………………….ที่………………/………………..
ลงวันที่………………………….ลาดับที่………….. จึงขอเบิกค่าเช่าบ้ านเพิ่มเป็ นเดือนละ………………..บาท
ตังแต่
้ วนั ที่……………………………………..
พร้ อมนี ้ได้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อดาเนินการด้ วยแล้ ว
(ลงชื่อ)…………………….………………
ตาแหน่ง………………………….……….
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………….………………
(………………………….………….)
หมายเหตุ แนบคาสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนปี ปั จจุบนั 1 ชุด

รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน
(ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552)

1. ข้อมูลประวัติการรับราชการ
ข้าพเจ้า.......................................................................ตาแหน่ง .................................................................
เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก ท้องที่ ตาบล ........................................หมู่ที่. ..............................
อาเภอ........................................... จังหวัด ................................ เมื่อวันที่ ..............................................
สถานภาพ
สมรส
โสด
หม้าย
1.1 กรณีย้าย จากท้องที่ตาบล...............................................อาเภอ ...............................................
จังหวัด ......................................... ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง ..............................................................
สถานที่ปฏิบัติงานเดิม ................................................ตาบล..............................หมู่ที่ .......................
อาเภอ ................................จังหวัด............................รายงานตัวเมื่อวันที่ ........................................
ย้ายตามคาร้องขอของตนเอง
ย้ายตามคาสั่งที่ ............................ลงวันที่ .............................................
สถานที่ปฏิบัติงาน .................................................ตาบล ....................................... หมู่ที่ ................
อาเภอ ..................................................... จังหวัด .........................................
1.2 กรณีโอน จากท้องที่ ตาบล ...................................................อาเภอ ...........................................
จังหวัด ............................. ตาแหน่ง .......................................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน ......................................................รายงานตัวเมื่อวันที่ ....................................
2. ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ
2.1 ข้าราชการ
บ้านของตนเอง
บ้านของคู่สมรส
บ้านบิดา มารดาตนเอง/คู่สมรส
บ้านเช่า
บ้านพักของทางราชการ แต่มีข้าราชการพักอาศัย
เดิมอยู่บ้านเลขที่ .................... ตาบล ...................................หมู่ที่ ..............ถนน ...................................
อาเภอ .......................................... จังหวัด …………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .................... ตาบล ....................................หมู่ที่ ......... ถนน...............................
อาเภอ .......................................... จังหวัด …………………
2.2 คู่สมรส
บ้านของตนเอง
บ้านของคู่สมรส
บ้านบิดา มารดาตนเอง/คู่สมรส
บ้านเช่า
บ้านพักของทางราชการ แต่มีข้าราชการพักอาศัย
เดิมอยู่บ้านเลขที่ .................... ตาบล ...................................หมู่ที่ ..............ถนน ...................................
อาเภอ .......................................... จังหวัด …………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .................... ตาบล ....................................หมู่ที่ ......... ถนน...............................
อาเภอ .......................................... จังหวัด …………………
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3. ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ทางานของคู่สมรสของข้าราชการ
ชื่อคู่สมรส ...................................................................................................
อาชีพของคู่สมรส
รับราชการ
ไม่รับราชการ
ตาแหน่ง ............................................................ สถานที่ปฏิบัติราชการ ......................................
อาเภอ ................................................... จังหวัด …………………………….
4. ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดา ของคู่สมรส และของข้าราชการ รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ
4.1 บิดา มารดา ของข้าราชการ
ชื่อบิดา .................................................................. ชือ่ มารดา ...........................................................
เดิมอยู่บ้านเลขที่ ............. ตาบล ............................หมู่ที่ ..........อาเภอ .....................จังหวัด.....................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ............. ตาบล.......................หมู่ที่ ..........อาเภอ ................... จังหวัด ....................
4.2 บิดา มารดา ของคู่สมรส
ชื่อบิดา .................................................................. ชื่อมารดา .................................................. .........
เดิมอยู่บ้านเลขที่ ............ตาบล ..........................หมู่ที่ ..........อาเภอ ..........................จังหวัด ..................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ............ตาบล.....................หมู่ที่ ..........อาเภอ..........................จังหวัด ..................
4.3. บุตร จานวน .............. คน
เดิมอยู่บ้านเลขที่ .............ตาบล .........................หมู่ที่ ..........อาเภอ .........................จังหวัด ..................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........... ตาบล......................หมู่ที่ .........อาเภอ .........................จัง หวัด
...................
5. ข้อมูลสถานะการมีชีวิตอยู่ของบิดา มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ
5.1 บิดา มารดา ของข้าราชการ
มีชีวิต
บิดา/มารดา
เสียชีวิต บิดา/มารดา
สาบสูญ บิดา/มารดา
เมือ่ วันที่ .........................................
5.2 บิดา มารดา ของคู่สมรส
มีชีวิต บิดา/มารดา
เสียชีวิต บิดา/มารดา
สาบสูญ บิดา/มารดา

เมื่อวันที่ .........................................

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(.............................................................)
ตาแหน่ง ...................................................................

