
 
เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน  

กรณีเช่าบ้านพักอาศัย (เช่าใหม่) 
 

1. บนัทกึข้อความขออนมุตัเิบิก(ระบใุช้สิทธิกรณีใด)        1 ชดุ 
2. สญัญาเชา่บ้านฉบบัตวัจริงและส าเนา     1  ชดุ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ เชา่  และผู้ให้เชา่     1 ชดุ 
4. แบบขอรับคา่เชา่บ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชดุ 
5. แบบรับรองบ้านพกัข้าราชการ หรือบ้านพกัครู    1 ชดุ 
6. แบบรับรองขอเชา่บ้านนอกเขตท่ีตัง้ส านกังาน(กรณีเชา่นอกเขต)  1 ชดุ 
7. แผนผงัแสดงท่ีตัง้บ้านเชา่      1 ชดุ 
8. รูปถ่ายบ้านเช่าพร้อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้านหน้า,ด้านข้าง และด้านหลงั 1 ชดุ 
9. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิ และข้อเท็จจริงในการเชา่บ้าน    1 ชดุ 
10. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1 ชดุ 
11. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคา่เชา่บ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 1 ชดุ 
12. รายงานข้อมลูข้าราชการในการขอรับคา่เชา่บ้าน                                          1          ชดุ                                   
13. ค าสัง่บรรจคุรัง้แรก       1 ชดุ 
14. ค าสัง่แตง่ตัง้ย้าย        1 ชดุ 
15. ค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนปีปัจจบุนั      1 ชดุ 
16. ส าเนาสมดุประวตัิ  ( ก.พ. 7 )      1 ชดุ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการขอเบิก  
ผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือปลูกสร้างบ้าน 

  
1. บนัทกึข้อความขออนมุตัเิบิก (ระบใุช้สิทธิกรณีใด)    1 ชดุ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน       1 ชดุ 
3. แบบขอรับคา่เชา่บ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชดุ 
4. แบบรับรองบ้านพกัข้าราชการ หรือบ้านพกัครู    1 ชดุ 
5. แผนผงัแสดงท่ีตัง้บ้านท่ีปลกูสร้าง      1 ชดุ 
6. รูปถ่ายบ้านเช่าพร้อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้านหน้า,ด้านข้าง และด้านหลงั 1 ชดุ 
7. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิ    1 ชดุ 
8. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน  1 ชดุ 
9. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1 ชดุ 
10. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคา่เชา่บ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 1 ชดุ 
11. รายงานข้อมลูข้าราชการในการขอรับคา่เชา่บ้าน                                          1          ชดุ                                   
12. ค าสัง่บรรจคุรัง้แรก       1 ชดุ 
13. ค าสัง่แตง่ตัง้ย้าย        1 ชดุ 
14. ค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนปีปัจจบุนั      1 ชดุ 
15. ส าเนาสมดุประวตัิ  ( ก.พ. 7 )      1 ชดุ 
16. ส าเนาสญัญากู้ เงินกบัสถาบนัการเงินท่ี กค.ก าหนดและส าเนาสญัญาจ านอง 1 ชดุ 
17. ส าเนาโฉนดท่ีดนิหรือ  กรรมสิทธิท่ีดนิ     1 ชดุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารประกอบการขอเบิก  
ช าระเงนิกู้เพ่ือซือ้บ้านพร้อมท่ีดนิ 

 
1. บนัทกึข้อความขออนมุตัเิบิก (ระบปุระสงค์ใช้สิทธิกรณีใด)   1 ชดุ 
2. ส าเนาสญัญากู้ เงินและสญัญาจ านองท่ีดนิ           1  ชดุ 
3. ส าเนาสญัญาขายท่ีดนิ  (แบบ ท.ด.13)ต้องท าเป็นหนงัสือและ 

จดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีดินเทา่นัน้      1  ชดุ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (หลงัท่ีซือ้ )                 1 ชดุ 
5. แบบขอรับคา่เชา่บ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชดุ 
6. แบบรับรองบ้านพกัข้าราชการ หรือบ้านพกัครู    1 ชดุ 
7. แบบรับรองขอเชา่บ้านนอกเขตท่ีตัง้ส านกังาน(กรณีเชา่นอกเขต)  1 ชดุ 
8. แผนผงัแสดงท่ีตัง้บ้านหลงัท่ีซือ้      1 ชดุ 
9. รูปถ่ายบ้านเช่าพร้อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้านหน้า,ด้านข้าง และด้านหลงั 1 ชดุ 
10. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิ    1 ชดุ 
11. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการซือ้บ้าน  1 ชดุ 
12. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1 ชดุ 
13. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคา่เชา่บ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 1 ชดุ 
14. รายงานข้อมลูข้าราชการในการขอรับคา่เชา่บ้าน                                          1          ชดุ                                   
15. ค าสัง่บรรจคุรัง้แรก       1 ชดุ 
16. ค าสัง่แตง่ตัง้,ย้ายและแตง่ตัง้      1 ชดุ 
17. ค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนรอบปัจจบุนั     1 ชดุ 
18. ส าเนาสมดุประวตัิ  ( ก.พ. 7 )      1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
เปล่ียนบ้านเช่า 

 
1. บนัทกึข้อความขออนมุตัเิบิก      1 ชดุ 
2. สญัญาเชา่บ้านฉบบัตวัจริงและส าเนา     1  ชดุ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ เชา่  และผู้ให้เชา่     1 ชดุ 
4. แบบขอรับคา่เชา่บ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชดุ 
5. แบบรับรองบ้านพกัข้าราชการ หรือบ้านพกัครู    1 ชดุ 
6. แบบรับรองขอเชา่บ้านนอกเขตท่ีตัง้ส านกังาน(กรณีเชา่นอกเขต)  1 ชดุ 
7. แผนผงัแสดงท่ีตัง้บ้านเชา่      1 ชดุ 
8. รูปถ่ายบ้านเช่าพร้อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้านหน้า,ด้านข้าง และด้านหลงั 1 ชดุ 
9. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิ    1 ชดุ 
10. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน  1 ชดุ 
11. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1 ชดุ 
12. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคา่เชา่บ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 1 ชดุ 
13. รายงานข้อมลูข้าราชการในการขอรับคา่เชา่บ้าน                                          1          ชดุ                                   
14. ค าสัง่บรรจคุรัง้แรก       1 ชดุ 
15. ค าสัง่แตง่ตัง้ย้าย        1 ชดุ 
16. ค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนปีปัจจบุนั      1 ชดุ 
17. ส าเนาสมดุประวตัิ  ( ก.พ. 7 )      1 ชดุ 
18. ค าชีแ้จงประกอบการขอเบิกคา่เชา่บ้านเน่ืองจากเปล่ียนบ้านเชา่  1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน  
ต่อสัญญาเช่าบ้าน(หลังเดิม) 

 
1. บนัทกึข้อความขออนมุตัเิบิก      1 ชดุ 
2. แบบขอรับเงินคา่เชา่บ้าน   (แบบ   6005 )     1 ชดุ 
3. สญัญาเชา่บ้านพร้อมติดอากร+(ถ่ายสญัญาท่ีปิดอากรแล้ว)  1 ชดุ 
4. ค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนปีปัจจบุนั      1 ชดุ 
5. แบบขอรับเงินคา่เชา่บ้าน   (แบบ   6005 )(เดมิ)    1 ชดุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน  
เพิ่มค่าเช่าบ้าน  (กรณีเพิ่มตามสิทธิ) 

 
1. บนัทกึข้อความประสงค์ใช้สิทธิกรณีใด               1 ชดุ 
2. บนัทกึข้อความขออนมุตัเิบิก      1 ชดุ 
3. แบบขอรับเงินคา่เชา่บ้าน   (แบบ   6005 )    1 ชดุ 
4. สญัญาฉบบัจริงหรือส าเนาสญัญาเชา่บ้านพร้อมติดอากร (กรณีเชา่บ้าน)1 ชดุ 
5. ส าเนาสญัญาเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน (กรณีผอ่นช าระ)   1 ชดุ 
6. ค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนปีปัจจบุนั     1 ชดุ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน  
เพิ่มค่าเช่าบ้าน (กรณีเจ้าของบ้านเพิ่มค่าเช่า) 

 
 

1. บนัทกึข้อความขออนมุตัเิบิก      1 ชดุ 
2. สญัญาเชา่บ้านฉบบัตวัจริงพร้อมติดอากร     1  ชดุ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบตัรประชาชน ผู้ เชา่  และผู้ให้เชา่  1 ชดุ 
4. แบบขอรับคา่เชา่บ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชดุ 
5. ค าชีแ้จงประกอบการขอเบิกคา่เชา่บ้านเน่ืองจากเจ้าของบ้านเพิ่มคา่เชา่ 1 ชดุ 
6. บนัทกึเจ้าของบ้าน       1 ชดุ 
7. รูปถ่ายบ้านเช่าพร้อมคณะกรรมการฯขณะตรวจ ด้านหน้า,ด้านข้าง และด้านหลงั 1 ชดุ 
8. ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน  1 ชดุ 
9. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคา่เชา่บ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 1 ชดุ 
10. ค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนปีปัจจบุนั      1 ชดุ 
11. ส าเนาสมดุประวตัิ  ( ก.พ. 7 )      1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
   

                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ..............................................................................................................................................................................................................    
ที.่..............................................................................................วันที.่.............................................................................................................................  
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน กรณี................................... 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................                             

 ด้วยข้าพเจ้า ...........................................................  ต าแหน่ง  ............................................................ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
มีประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน กรณีดังนี้ 
 1) เช่าบ้าน เลขที่.................หมู่ที่........ถนน......................ต าบล.....................อ าเภอ............................  
จังหวัด................................... จาก ...............................................................  ในอัตราเดือนละ ........................ บาท  
ตั้งแต ่..............................................ถึงวันที่...................................มีก าหนด................ปี  
 2) เช่าซื้อบ้านเลขท่ี.............ถนน.......................................ต าบล............................................  
อ าเภอ....................................จังหวัด.......................................จาก................... .........................ในอัตราเงินกู้ตามสัญญา
.................................บาท อัตราช าระเดือนละ..................................บาท 
 3) ผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือซื้อ/สร้างบ้าน เลขท่ี.............................ถนน........................................ .. 
ต าบล............................................อ าเภอ....................................จังหวัด............................. ..........ในอัตราเงินกู้ตามสัญญา
........................................บาท ช าระเดือนละ....................................บาท  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ทุกประการ 
  
 
 
                                                                          (ลงชื่อ)................................................ 
                          (..............................................) 
                ต าแหน่ง ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 

/ ค ารับรอง........................ 
 

 
 
 
 
 



 
                                                         -๒- 

ค ารับรองผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (รองผู้อ านวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ) 
 ตรวจสอบแล้ว 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  ราชการไม่ได้จัดบ้านพักให้อยู่อาศัย 
  ราชการจัดบ้านพักให้ แต่มีผู้พักอาศัยเต็มทุกหลังหรืออ่ืน ๆ.......................................... 
  เช่าและพักอาศัยจริงในบ้านที่เข้าครอบครอง 
 
   เห็นควรได้โปรดพิจารณาอนุมัติ และรับรองสิทธิ  
 
      (ลงชื่อ)................................................ 
              (.................................................) 
     ต าแหน่ง....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ค าชีแ้จงประกอบการขอเบิกคา่เชา่บ้านเน่ืองจากเปล่ียนบ้านเชา่ 

       เขียนท่ี............................................................ 

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

 ข้าพเจ้า............................................................ต าแหน่ง................................................................ 
ขัน้.....................บาท มีความจ าเป็นต้องขอเปล่ียนบ้านเชา่    เน่ืองจากเดมิได้รับอนมุตัใิห้เชา่บ้านของ 
นาย/นาง/นางสาว....................................................เลขท่ี..............หมูท่ี่.........ต าบล................................... 
อ าเภอ...................................จงัหวดั....................................ในอตัราคา่เชา่บ้านเดือนละ......................บาท 
โดยเจ้าของบ้านเดมิมีความประสงค์........................................................................................................... 

 จงึต้องขอเชา่บ้านของ นาย/นาง/นางสาว..................................................................เลขท่ี............. 
หมูท่ี่............ถนน............................ต าบล.............................................อ าเภอ.......................................... 
จงัหวดั.............................................ในอตัราเดือน...........................บาท   และขอเบกิตามสิทธ์ิเดือนละ 
.........................บาท (........................................................) ตัง้แตว่นัท่ี.............เดือน............................... 
พ.ศ................ ตามสญัญาเชา่เลขท่ี................ลงวนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ..................... 

 พร้อมนี ้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาเพ่ือด าเนินการด้วยแล้ว 

      (ลงช่ือ)................................................ผู้ขอใช้สิทธิ 
              (............................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 
ความเห็นของผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (...................................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 
 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ).................................................... 
              (.....................................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 
 

 



 
 

ค าชีแ้จงประกอบการขอเบิกคา่เชา่บ้านเน่ืองจากเจ้าของบ้านเพิ่มคา่เชา่ 

       เขียนท่ี............................................................ 
           วนัท่ี............เดือน..............................พ.ศ.............. 
 ข้าพเจ้า............................................................ต าแหน่ง................................................................ 
ระดบั.............ขัน้.....................บาท  ได้เชา่บ้านของนาย/นาง/นางสาว......................................................       
เลขท่ี..............หมู่ท่ี.........ถนน.....................ต าบล...................................อ าเภอ....................................... 
จงัหวดั..............................ในอตัราเดือนละ.....................บาท(.................................................................) 
โดยเจ้าของบ้านเดมิมีความประสงค์........................................................................................................... 

 บดันี ้เจ้าของบ้านขอเพิ่มคา่เชา่บ้านเป็นเดือนละ..................บาท(..................................................) 
ข้าพเจ้าจงึขอเบกิคา่เชา่บ้านเพิ่มตามท่ีเจ้าของบ้านขอเพิ่มตัง้แตว่นัท่ี.........เดือน.........................พ.ศ.................. 
ในอตัราเดือนละ.......................บาท (.....................................................................) 

 พร้อมนี ้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาเพ่ือด าเนินการด้วยแล้ว 

      (ลงช่ือ)................................................ผู้ขอใช้สิทธิ 
              (...................................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 

ความเห็นของผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 
 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 
 

 



 
บันทกึเจ้าของบ้าน 

 
       เขียนท่ี............................................................ 
      วนัท่ี..........เดือน...................................พ.ศ................. 
 
 ข้าพเจ้า................................................................บ้านเลขท่ี.................................หมูท่ี่........... 
ถนน....................ต าบล...............................อ าเภอ......................................จงัหวดั................................... 
เจ้าของบ้านเช่า เลขท่ี................หมูท่ี่............ถนน.................................ต าบล............................................ 
อ าเภอ........................................จงัหวดั................................................มีความจ าเป็นขอเพิ่มคา่เชา่บ้านจาก 
เดือนละ.......................บาท เป็นเดือนละ.........................บาท (...............................................................) 
เน่ืองจาก 
 ( ) ก่อสร้างเพิ่มเตมิ สว่นใด........................................เป็นเงิน....................................บาท 
 ( ) ซอ่มแซมปรับปรุง ส่วนใด.......................................เป็นเงิน....................................บาท 
 ( ) อ่ืน ๆ......................................................................................................................... 
    เหตผุล...................................................................................................................... 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
      (ลงช่ือ)..................................................เจ้าของบ้าน 
              (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 
 
๑. ช่ือ-นามสกลุ..…................................................................ ต าแหนง่........................................................ 
สงักดั........................................................................................... 
 
 
๒.  ได้เชา่บ้าน    เชา่ซือ้บ้าน เลขท่ี.................................. ซอย....................…………………………… 
ถนน...................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต............................................... 
จงัหวดั............................................. ตามสญัญาลงวนัท่ี....................เดือน..........................พ.ศ. ................. 
คา่เชา่บ้านหรือคา่เชา่ซือ้บ้านเดือนละ..................................บาท (.................................................................) 
 
 
๓. การกู้ ยืมเงินเพ่ือช าระราคาบ้าน  ซือ้    จ้างปลกูสร้างบ้าน 
บ้านเลขท่ี............................ซอย...............................................ถนน.............................................………… 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั.................................. 

  ท าสญัญาเงินกู้กบั..........………………………..………....................................................... 
จ านวน.................................................บาท (...........................................................…………....................) 
ช าระเงินกู้ เดือนละ.................................บาท (....................….....................................................................) 
ตามสญัญาลงวนัท่ี..................เดือน.............................................พ.ศ. .......................... 

  ท าสญัญาซือ้บ้าน    สญัญาจ้างปลกูสร้างบ้าน 
กบั..........................................................................................………………………………………………… 
ราคา...........................…...................บาท (................................................................................................) 
ตามสญัญาลงวนัท่ี...…........เดือน...………………..…...............พ.ศ. ……….......... 
 
 บ้านตัง้อยู่บนท่ีดนิ    โฉนดท่ีดนิ    เอกสารสิทธิอ่ืน (ระบ)ุ..................................... 
เลขท่ี........................ เลขท่ีดนิ.....………..................................... ต าบล....................................................... 
อ าเภอ........................................ จงัหวดั...................................................... 
เป็นกรรมสิทธ์ิของ....................................…………………………………………..……………………………. 
 
 
 

/การรับรองของ . . . 
 



- ๒ - 

 

การรับรองของคณะกรรมการ 
 

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอรับรองวา่............................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
 

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

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

(ลงช่ือ) .......................................................................กรรมการ 
 (.......................................................................) 
   วนัท่ี......................................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในแนวทางดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือสรุปความเห็นตอ่ผู้อนมุตักิารเบกิคา่
เชา่บ้าน 

๑. บคุคลท่ีท านิติกรรมตา่ง ๆ มีตวัตนหรือไม่ 
๒. ส าหรับกรณีบ้านเชา่ต้องตรวจสอบให้ทราบวา่เป็นกรรมสิทธ์ิของใคร ในกรณีท่ีผู้ให้เชา่ไมใ่ชเ่จ้าของบ้าน 
ต้องตรวจสอบสญัญาเชา่จากเจ้าของบ้านด้วย 
๓. สภาพของบ้านเหมาะสมกบัราคาเชา่ เช่าซือ้ หรือราคาซือ้ขาย หรือไม่ 
๔. ขนาดบ้านเหมาะสมกบัจ านวนคนในครอบครัวท่ีอาศยัร่วมกนัอยูจ่ริง เพียงใด 
๕. ในกรณีท่ีเชา่บ้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีความจ าเป็นต้องเชา่จริงหรือไม่ 
๖. ตรวจสอบการเข้าพกัอาศยัอยูจ่ริงในบ้าน ตัง้แตเ่ม่ือใด 
๗. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 



 

แบบรายงานการตรวจสอบและค าขอรับคา่เชา่บ้าน 
       เขียนท่ี............................................................ 
      วนัท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ.............. 
 วนันี ้เวลา..................น. คณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน ตามค าสัง่โรงเรียน......................................        
ท่ี........./............ ลงวนัท่ี................................................ได้พร้อมกนัตรวจสภาพบ้าน 
นาย/นาง/นางสาว..........................................................ต าแหนง่.............................................................. 
ระดบั.........ขัน้...................บาท สงักดัโรงเรียน...............................  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
นครศรีธรรมราช  แล้วรับรองวา่ 
 1) นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ได้      เชา่บ้าน  เลขท่ี................. 
หมูท่ี่.........ซอย.....................ถนน..........................ต าบล..............................อ าเภอ................................. 
จงัหวดั....................................... ตามสญัญาลงวนัท่ี........เดือน..............................พ.ศ.............  และได้ 
ย้ายเข้าพกัอาศยัจริงในบ้านดงักลา่ว ตัง้แตว่นัท่ี.........เดือน..............................พ.ศ.................. 
 2) สภาพบ้าน เป็นการก่อสร้างด้วย................ ขนาด กว้าง.......เมตร ยาว.......เมตร จ านวน.......ชัน้ 
มี......ห้องนอน มี.......ห้องน า้      มี           ไมมี่  บริเวณ  สร้างมาแล้วประมาณ.....ปี ปัจจบุนับ้านสภาพ............  
 3) ตรวจสอบเอกสารเร่ืองขอเบกิคา่เชา่บ้านแล้วปรากฏว่าบคุคลท่ีท านิติกรรมตา่ง ๆ        มีตวัตนจริง 
     ไมมี่ตวัตน              อ่ืน ๆ ระบ.ุ................................................................. 
 4) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ขอรับคา่เช่าบ้านกบัเจ้าของบ้าน/ผู้ให้เชา่ชว่ง/ผู้ขาย................................. 
 5) บ้านเชา่เป็นกรรมสิทธ์ิของ....................................มีความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่า คือ.......................... 
 6) ตรวจสอบสภาพบ้านแล้วมีความเห็นว่า เหมาะสม      กบับ้านเชา่ ในอตัราเดือนละ.................บาท 
 7) ตรวจสอบขนาดของบ้านแล้วมีความเห็นวา่          เหมาะสมกบัจ านวนคนในครอบครัวท่ีอาศยัรวมกนั 
จ านวน..............คน          ไมเ่หมาะสม 
 8) ความสมัพนัธ์ของผู้ขอรับคา่เชา่บ้านกบับคุคลท่ีร่วมอาศยัตรวจสอบกบัทะเบียนบ้านแล้ว ปรากฎว่า         
          มีการเรียกเก็บเงินคา่อยูอ่าศยัจากบริวาร         ไม่มีการเรียกเก็บเงินคา่เชา่บ้านจากบริวาร 
 9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน 
  ควรอนมุตัใิห้เบกิจา่ยได้เดือนละ............บาท ตัง้แตว่นัท่ี...................................เป็นต้นไป 
  ไมค่วรอนมุตัิ 
     (ลงช่ือ).................................................ประธานกรรมการ 
             (................................................) 
     (ลงช่ือ).................................................กรรมการ 
             (................................................) 
     (ลงช่ือ).................................................กรรมการ 
             (................................................)  
 
 



 
 

แบบรายงานการตรวจค าขอรับเงินคา่เชา่บ้าน (ผอ่นช าระเงินกู้ ) 
 
ช่ือผู้ขอรับเงิน..............................................................ต าแหนง่................................................................ 
สงักดั....................................................................................................................................................... 
1. ได้กู้ ยืมเงินเพ่ือ         ซือ้           จ้างปลกูสร้าง    บ้านเลขท่ี......................ซอย.......................................... 
ถนน......................................ต าบล/แขวน...........................................อ าเภอ/เขต..................................... 
จงัหวดั.............................................โดยกู้ เงินจาก..................................................................................... 
เป็นเงินตามสญัญา............................................บาท ช าระเงินกู้ เดือนละ..............................................บาท 
ตามสญัญากู้ เงินลงวนัท่ี............เดือน......................................พ.ศ.................. 
2. โดยได้จ้าง................................................................................ เป็นผู้ รับจ้างปลกูสร้างบ้าน 
ในราคาคา่จ้าง......................บาท  ตามสญัญากู้ เงินลงวนัท่ี..........เดือน.....................................พ.ศ............ 

 
ค ารับรองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าสัง่โรงเรียน............................... ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ท่ี.............../............ ลงวนัท่ี................เดือน.............................พ.ศ................... 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอรับรอง (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................... 
ได้กู้ เงินมาเพื่อ       ซือ้บ้านพร้อมท่ีดิน     ปลกูสร้างบ้าน     โดยมีข้อเท็จจริง ดงันี ้
 1. สถาบนัการเงินท่ีให้กู้         ถกูต้อง           ไมถ่กูต้อง 
 2. สญัญากู้ ในวงเงิน............................บาท ผอ่นช าระเดือนละ.....................................บาท 
 3. ผู้กู้ เงินช่ือ............................................................... 
  ตรงตามกรรมสิทธ์ิในบ้านท่ีซือ้         ไมต่รงตามกรรมสิทธ์ิ 
 4. วนัท่ีกู้ เงิน  ก่อนวนัซือ้/จ้างปลกูสร้างบ้าน 
    หลงัวนัปลกูสร้างบ้าน 
 5. วงเงินท่ีซือ้ขายกบัเจ้าพนกังานท่ีดิน..................................บาท 
 6. วงเงินท่ีปลกูสร้างบ้าน.....................................................บาท 
 7. บ้านนีป้ลกูสร้างแล้วเสร็จวนัท่ี........เดือน........................................พ.ศ........... 
 8. วนัท่ีเข้าไปพกัอาศยัจริงในบ้านดงักลา่ว วนัท่ี........เดือน..................................พ.ศ.......... 
 9. วนัท่ีมารายงานตวัปฏิบตัริาชการ....................................................  
 10. สญัญาซือ้ขายระบหุรือไมว่า่ “สิ่งปลกูสร้างเป็นของผู้ ซือ้อยู่ก่อนแล้ว” 
   ระบ ุ  ไมร่ะบ ุ
 
       /11. ราคาบ้านท่ีคณะกรรมการพิจารณาจาก.... 
 



 
 
                                                                            -2- 
 
 11. ราคาบ้านท่ีคณะกรรมการพิจารณาจาก 
   สญัญากู้ เงิน หนงัสือสญัญาขายท่ีดนิ  สญัญาจ้างปลกูสร้างบ้าน 
 เห็นวา่ 
   เหมาะสม และควรให้เบกิจ่ายในวงเงิน............................บาท 
   ไมเ่หมาะสม ควรให้เบกิจา่ยภายในวงเงิน........................บาท 
 
      

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

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

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

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

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

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

 
 



 
 

ค ารับรองขอเช่าบ้านอยู่นอกเขตท้องท่ีตัง้ส านักงานประจ า 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นความสตัย์จริง 
 1. ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินคา่เชา่บ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยระเบียบคา่เช่าบ้าน 
ข้าราชการ พ.ศ.2547          (เร่ิมใช้วนัท่ี 28 ธนัวาคม  2547 )                   
 2. เวลานีข้้าพเจ้ารับราชการอยู.่...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
ในเขตท้องท่ีอ าเภอ................................จงัหวดั......................................มีความจ าเป็นต้องเชา่บ้านนอกเขต 
ท้องท่ีท่ีปฏิบตังิาน เน่ืองจาก...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
จงึเชา่บ้านเลขท่ี...........................ต าบล...............................................อ าเภอ............................................ 
จงัหวดั............................................... 
 3. ในเขตท้องท่ีท่ีข้าพเจ้าไปเชา่บ้าน ไมมี่บ้านซึง่ทางราชการจดัให้ หรือไมมี่เคหะสถานตาม มาตรา 7 (2) 
 4. บ้านท่ีขอเชา่อยูนี่ ้ข้าพเจ้าและครอบครัว เชา่พกัอาศยัเป็นประจ า สามารถเดนิทางไปปฏิบตังิานได้ทนัเวลา
เปิดท าการ และมิมีผลเสียหายในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 
 ขอรับรองวา่..........................................................................ได้เชา่บ้านอยู่ในเขตท้องท่ี 
อ าเภอ.......................................จงัหวดั........................................จริง และสามารถเดนิทางไปปฏิบตัิหน้าท่ี 
ได้ทนั ไมท่ าให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบตัหิน้าท่ี 
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
            ต าแหนง่...........................................................    
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
             ต าแหนง่............................................................ 
  



 
รับรองการจัดบ้านพักให้ข้าราชการเข้าพัก 

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

          ข้าพเจ้า.........................................ต าแหน่ง............................................สังกัด โรงเรียน.........................................
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ขอรับรองว่า 

1. โรงเรียนไม่มีบ้านพักผู้บริหารที่ทางราชการจัดให้        
 2.   โรงเรียนมีบ้านพักส าหรับผู้บริหาร    จ านวน..........หลัง ได้จัดให้ผู้บริหารเข้าพักแล้ว     จ านวน..........ราย  ดังนี้ 

2.1 (ชื่อ-สกุล)......................................     มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน      ไม่มีสิทธิ  เข้าพักอาศัยตั้งแต่.......................
2.1 (ชื่อ-สกุล)................................. .....     มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน      ไม่มีสิทธิ  เข้าพักอาศัยตั้งแต่................... 

     3.  โรงเรียนไม่มีบ้านพักข้าราชการที่ทางราชการจัดให้  
     4.  โรงเรียนมีบ้านพักข้าราชการทั้งหมด จ านวน...........หลัง ได้จัดให้ข้าราชการเข้าพักแล้ว  จ านวน...........ราย  ดงันี้ 

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.  โรงเรียนมีบ้านพักข้าราชการช ารุด เข้าพักอาศัยไม่ได้ และอยู่ระหว่างการรื้อถอน จ านวน...............หลัง 
     6.  โรงเรียนมีข้าราชการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในปัจจุบัน จ านวน...............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 

 

(………………………………………) 
ต าแหน่ง …………………………...........................                                                                                                   

(ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการแทน) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รับรองการจัดบ้านพักให้ข้าราชการส านักงานเข้าพัก 

 
       เขียนท่ี  ............................................ 
      วนัท่ี.............................................................. 
 ข้าพเจ้า ...........................................................ต าแหน่ง............................................................... 
สงักดั ..............................................................................  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน                   
ขอรับรองวา่ 
  1. หนว่ยงานไมไ่ด้จดับ้านพกัให้กบัข้าราชการรายท่ีขอเบิกแตอ่ยา่งใด 
  2. หนว่ยงานได้จดับ้านพกัให้ข้าราชการส านกังาน พกัอาศยั..................หลงั 
        หลงัท่ี  1  ให้ ....................................................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
        หลงัท่ี  2  ให้ ....................................................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
        หลงัท่ี  3  ให้ ....................................................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
  หนว่ยงานมีบ้านพกัข้าราชการตามข้อ 2 แตช่ ารุดอยูร่ะหวา่งการซอ่มแซม 
  หนว่ยงานมีบ้านพกัข้าราชการตามข้อ 2 แตช่ ารุดอยูร่ะหวา่งการรือ้ถอน 
  หนว่ยงานมีบ้านพกัข้าราชการตามข้อ 2 แตช่ ารุดเข้าพกัอาศยัไมไ่ด้ 
 
 ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าร้องขอเบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มตามสิทธิที่ได้เล่ือนขัน้เงนิเดือน 

 
                             เขียนที่  .................................................. 

      วนัท่ี    …………………………………. 

  ข้าพเจ้า……………………………………………..ต าแหนง่………………………………….. 
กลุม่……………………………….……สงักดั  .............................................................   
ขัน้………………………….บาท   
  (   )  ได้เชา่บ้านอยูเ่ลขท่ี……………หมูท่ี่……….ซอย………………ถนน…………………… 
ต าบล………………………..…………อ าเภอ……………………………………จงัหวดั….………………….. 
ในอตัราเดือนละ…………………………บาท  ขอเบิกตามสิทธิเดือนละ………………………………….บาท 
  (   )  ได้เชา่ซือ้บ้านอยูเ่ลขท่ี……………หมูท่ี่……….ซอย………………ถนน……………….. 
ต าบล………………………..…………อ าเภอ……………………………………จงัหวดั….………………….. 
ในอตัราเดือนละ…………………………บาท  ขอเบิกตามสิทธิเดือนละ………………………………….บาท 
  (   )  ได้ผอ่นช าระเงินกู้ เพ่ือช าระราคาบ้านท่ีค้างช าระอยูเ่ลขท่ี……………หมู่ท่ี……….
ซอย…………ถนน………………ต าบล…………………..…อ าเภอ……………………จงัหวดั….…………….. 
ในอตัราเดือนละ…………………………บาท  ขอเบิกตามสิทธิเดือนละ………………………………….บาท 

  เน่ืองจากในปีงบประมาณ……….…….ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือนเพิ่มขึน้จากขัน้……..………บาท 
เป็นขัน้………………..บาท  ตามค าสัง่……………………………………….ท่ี………………/……………….. 
ลงวนัท่ี………………………….ล าดบัท่ี…………..  จงึขอเบกิคา่เชา่บ้านเพิ่มเป็นเดือนละ………………..บาท 
ตัง้แตว่นัท่ี…………………………………….. 
  พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ือด าเนินการด้วยแล้ว 
 
        (ลงช่ือ)…………………….……………… 
        ต าแหนง่………………………….………. 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
        (ลงช่ือ)……………………….……………… 
                  (………………………….………….) 
หมายเหตุ    แนบค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนปีปัจจบุนั 1  ชดุ 

 



 

รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน 

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

1. ข้อมูลประวัติการรับราชการ  
ข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง ...................................... ...........................    
 เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก ท้องที่  ต าบล  ........................................หมู่ที่. ..............................                     
อ าเภอ........................................... จังหวัด ................................    เมื่อวันที่ .................... .......................... 
สถานภาพ          สมรส                     โสด                     หม้าย 

        1.1  กรณีย้าย     จากท้องที่ต าบล...............................................อ าเภอ ...............................................  
                     จังหวัด .........................................   ปฏิบตัิงานในต าแหน่ง .............................................................. 
                     สถานที่ปฏบิัติงานเดิม ................................................ต าบล..............................หมู่ที่ ............. .......... 
                     อ าเภอ  ................................จังหวัด............................รายงานตัวเมื่อวันที่ .............................. ..........   
                            ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง 
                             ย้ายตามค าสั่งที่ ............................ลงวันที่ ............................................. 
          สถานที่ปฏิบัติงาน .................................................ต าบล ....................................... หมู่ที่ ..... ........... 
                       อ าเภอ ..................................................... จังหวัด .........................................  

1.2  กรณีโอน    จากท้องที่  ต าบล  ...................................................อ าเภอ ...........................................  
                     จังหวัด .............................  ต าแหน่ง .......................................................................   

        สถานที่ปฏิบัติงาน ......................................................รายงานตัวเมื่อวันที่ ............. .......................  
2. ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งในท้องท่ีที่รับราชการ 

2.1  ข้าราชการ 
              บ้านของตนเอง               บ้านของคู่สมรส              บ้านบิดา  มารดาตนเอง/คู่สมรส                 
             บ้านเช่า           บา้นพักของทางราชการ   แต่มีข้าราชการพักอาศัย                                            
       เดิมอยู่บ้านเลขท่ี  .................... ต าบล  ...................................หมู่ที่ ..............ถนน ................. ..................   
       อ าเภอ  ..........................................  จังหวัด  …………………   
       ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  .................... ต าบล  ....................................หมู่ที่ .........  ถนน................ ...............   
       อ าเภอ  ..........................................  จังหวัด  …………………   
       2.2  คู่สมรส 
              บ้านของตนเอง               บ้านของคู่สมรส              บ้านบิดา  มารดาตนเอง/คู่สมรส                 
             บ้านเช่า           บา้นพักของทางราชการ   แต่มีข้าราชการพักอาศัย                                            
       เดิมอยู่บ้านเลขท่ี  .................... ต าบล  ...................................หมู่ที่ ..............ถนน ................. ..................   
       อ าเภอ  ..........................................  จังหวัด  …………………   
       ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  .................... ต าบล  ....................................หมู่ที่ .........  ถนน................ ...............   
       อ าเภอ  ..........................................  จังหวัด  …………………   
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
 

   

  

 

 

 



 
- 2 – 

 
3. ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ท างานของคู่สมรสของข้าราชการ 

ชื่อคู่สมรส ...................................................................................................  
       อาชีพของคู่สมรส             รับราชการ    ไม่รับราชการ     
       ต าแหน่ง  ............................................................    สถานที่ปฏิบัติราชการ   ............................. .........    
       อ าเภอ  ...................................................    จังหวัด  ……………………………. 
4. ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา  มารดา  ของคู่สมรส  และของข้าราชการ  รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
     ทุกแห่งในท้องท่ีที่รับราชการ 

  4.1   บิดา   มารดา   ของข้าราชการ 
        ชื่อบิดา .................................................................. ชือ่มารดา ....................................... .................... 
        เดิมอยู่บ้านเลขท่ี ............. ต าบล ............................หมู่ที่ ..........อ าเภอ .... .................จังหวัด.....................       
        ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ............. ต าบล.......................หมู่ที่ ..........อ าเภอ ................... จังหวัด ......... ...........      
  4.2   บิดา   มารดา   ของคู่สมรส 
         ชื่อบิดา .................................................................. ชื่อมารดา .................................................. ......... 
         เดิมอยู่บ้านเลขท่ี ............ต าบล ..........................หมู่ที่ ..........อ าเภอ ..........................จังหวัด ..................       
         ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ............ต าบล.....................หมู่ที่ ..........อ าเภอ..........................จังหวัด ........ ..........       

             4.3.  บุตร     จ านวน .............. คน 
          เดิมอยู่บ้านเลขท่ี .............ต าบล .........................หมู่ที่ ..........อ าเภอ .........................จังหวัด ................ ..       
          ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........... ต าบล......................หมู่ที่ .........อ าเภอ .........................จังหวัด 
...................   
5.   ข้อมูลสถานะการมีชีวิตอยู่ของบิดา  มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ 

                5.1   บิดา   มารดา  ของข้าราชการ 
                      มีชีวิต        บิดา/มารดา 
                                เสยีชีวิต     บิดา/มารดา 
                                สาบสูญ     บิดา/มารดา       เมือ่วันที่ ......................................... 
 

      5.2   บิดา   มารดา  ของคู่สมรส 
                                 มีชีวิต      บิดา/มารดา 
                                 เสียชีวิต    บิดา/มารดา 
                                 สาบสูญ     บิดา/มารดา        เมื่อวันที่ ......................................... 
   
  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

      (.............................................................) 
                                                  ต าแหน่ง ................................................................... 
 

  

 

 

 

 

 

 


