
 
 

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน  
กรณีเช่าบ้านพักอาศัย 

 
1. บันทึกข้อความประสงค์ใช้สิทธิกรณีใด     1 ชุด 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก      1 ชุด 
3. สัญญาเช่าบ้านฉบับตัวจริงและส าเนา     1  ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เช่า  และผู้ให้เช่า     1 ชุด 
5. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชุด 
6. แบบรับรองบ้านพักข้าราชการ หรือบ้านพักครู    1 ชุด 
7. แบบรับรองขอเช่าบ้านนอกเขตที่ตั้งส านักงาน(กรณีเช่านอกเขต)  1 ชุด 
8. แผนผังแสดงที่ตั้งบ้านเช่า       1 ชุด 
9. รูปถ่ายบ้านเช่าด้านหน้า   ด้านข้าง  และด้านหลัง    1 ชุด 
10. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิ    1 ชุด 
11. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน  1 ชุด 
12. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1 ชุด 
13. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 1 ชุด 
14. ค าสั่งบรรจุครั้งแรก       1 ชุด 
15. ค าสั่งแต่งตั้งย้าย        1 ชุด 
16. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีปัจจุบัน      1 ชุด 
17. ส าเนาสมุดประวัติ  ( ก.พ. 7 )      1 ชุด 

 
กรณีไม่ใช้เอกสารข้อ  14, 15,  16,  ให้ใช้ข้อ  17   เพียงอย่างเดียวได้    
เว้นแต่กรณีท่ีขอย้ายหลังวันที่  26  มิถุนายน  2541  ให้ใช้ค าสั่งย้ายประกอบด้วยทุกครั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอเบิก  
ผ่อนช าระเงินกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน 

  
1. บันทึกข้อความประสงค์ใช้สิทธิกรณีใด     1 ชุด 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก      1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน       1 ชุด 
4. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชุด 
5. แบบรับรองบ้านพักข้าราชการ หรือบ้านพักครู    1 ชุด 
6. แผนผังแสดงที่ตั้งบ้านที่ปลูกสร้าง      1 ชุด 
7. รูปถ่ายบ้านเช่าด้านหน้า   ด้านข้าง  และด้านหลัง    1 ชุด 
8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิ    1 ชุด 
9. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน  1 ชุด 
10. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1 ชุด 
11. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง)           1 ชุด 
12. ค าสั่งบรรจุครั้งแรก       1 ชุด 
13. ค าสั่งแต่งตั้งย้าย        1 ชุด 
14. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีปัจจุบัน      1 ชุด 
15. ส าเนาสมุดประวัติ  ( ก.พ. 7 )      1 ชุด 
16. ส าเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินที่  กค. ก าหนด และส าเนาสัญญาจ านอง 1 ชุด 
17. ส าเนาโฉนดที่ดินหรือ  กรรมสิทธิที่ดิน     1 ชุด 

 
 
กรณีไม่ใช้เอกสารข้อ  14, 15,  16,  ให้ใช้ข้อ  17   เพียงอย่างเดียวได้    
เว้นแต่กรณีท่ีขอย้ายหลังวันที่  26  มิถุนายน  2541  ให้ใช้ค าสั่งย้ายประกอบด้วยทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการขอเบิก  
ช าระเงินกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน 

 
1. บันทึกข้อความประสงค์ใช้สิทธิกรณีใด     1 ชุด 
2.  บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก      1 ชุด 
3. ส าเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจ านองท่ีดิน           1  ชุด 
4. ส าเนาสัญญาขายดที่ดิน  (แบบ ท.ด.13)ต้องท าเป็นหนังสือและ 

จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินเท่านนั้น       1  ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน( หลังที่ซื้อ )                 1 ชุด 
6. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชุด 
7. แบบรับรองบ้านพักข้าราชการ หรือบ้านพักครู    1 ชุด 
8. แบบรับรองขอเช่าบ้านนอกเขตที่ตั้งส านักงาน(กรณีเช่านอกเขต)  1 ชุด 
9. แผนผังแสดงที่ตั้งบ้านหลังที่ซื้อ      1 ชุด 
10. รูปถ่ายบ้าน  ด้านหน้า   ด้านข้าง  และด้านหลัง    1 ชุด 
11. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้สิทธิ    1 ชุด 
12. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการซื้อบ้าน  1 ชุด 
13. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1 ชุด 
14. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 1 ชุด 
15. ค าสั่งบรรจุครั้งแรก       1 ชุด 
16. ค าสั่งแต่งตั้งย้าย        1 ชุด 
17. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีปัจจุบัน      1 ชุด 
18. ส าเนาสมุดประวัติ  ( ก.พ. 7 )      1 ชุด 

 
กรณีไม่ใช้เอกสารข้อ  14,  15, 16  ให้ใช้ข้อ  17  เพียงอย่างเดียวได้   
เว้นแต่กรณีท่ีขอย้ายหลังวันที่  26  มิถุนายน  2541  ให้ใช้ค าสั่งย้ายประกอบด้วยทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
เปลี่ยนบ้านเช่า 

 
1. บันทึกข้อความประสงค์ใช้สิทธิกรณีใด     1 ชุด 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก      1 ชุด 
3. สัญญาเช่าบ้านฉบับตัวจริงและส าเนาพร้อมปิดอากรแสตมป์   1  ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เช่า  และผู้ให้เช่า     1 ชุด 
5. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชุด 
6. แบบรับรองบ้านพักข้าราชการ หรือบ้านพักครู    1 ชุด 
7. แบบรับรองขอเช่าบ้านนอกเขตที่ตั้งส านักงาน(กรณีเช่านอกเขต)  1 ชุด 
8. แผนผังแสดงที่ตั้งบ้านเช่า       1 ชุด 
9. รูปถ่ายบ้านเช่าด้านหน้า   ด้านข้าง  และด้านหลัง    1 ชุด 
10. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน  1         ชุด 
11. อบการใช้สิทธิ                                             1 ชุด 
12. แบบรายงานการตรวจสอบการใช้สิทธิของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ 1 ชุด 
13. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง)           1 ชุด 
14. ค าสั่งบรรจุครั้งแรก       1 ชุด 
15. ค าสั่งแต่งตั้งย้าย        1 ชุด 
16. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีปัจจุบัน      1 ชุด 
17. ส าเนาสมุดประวัติ  ( ก.พ. 7 )      1 ชุด 
18. ค าชี้แจงประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากเปลี่ยนบ้านเช่า  1 ชุด 

 
กรณีไม่ใช้เอกสารข้อ  14,  15, 16  ให้ใช้ข้อ  17  เพียงอย่างเดียวได้   
เว้นแต่กรณีท่ีขอย้ายหลังวันที่  26  มิถุนายน  2541  ให้ใช้ค าสั่งย้ายประกอบด้วยทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน  
ต่อสัญญาเช่าบ้าน(หลังเดิม) 

 
1. บันทึกข้อความประสงค์ใช้สิทธิกรณีใด     1 ชุด 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก      1 ชุด 
3. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน   (แบบ   6005 )     1 ชุด 
4. สัญญาเช่าบ้านพร้อมติดอากร      1 ชุด 
5. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีปัจจุบัน      1 ชุด 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน  
เพิ่มค่าเช่าบ้าน  (กรณีเพิ่มตามสิทธิ) 

 
1. บันทึกข้อความประสงค์ใช้สิทธิกรณีใด    1 ชุด 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก      1 ชุด 
3. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน   (แบบ   6005 )    1 ชุด 
4. สัญญาฉบับจริงหรือส าเนาสัญญาเช่าบ้านพร้อมติดอากร (กรณีเช่าบ้าน) 1 ชุด 
5. ส าเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน (กรณีผ่อนช าระ)   1 ชุด 
6. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีปัจจุบัน     1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน  
 

เพิ่มค่าเช่าบ้าน (กรณีเจ้าของบ้านเพิ่มค่าเช่า) 
 

1. บันทึกข้อความประสงค์ใช้สิทธิกรณีใด     1 ชุด 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก      1 ชุด 
3. สัญญาเช่าบ้านฉบับตัวจริงพร้อมติดอากร     1  ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน ผู้เช่า  และผู้ให้เช่า  1 ชุด 
5. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน  ( แบบ  6005 )     1 ชุด 
6. ค าชี้แจงประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้านเนื่องจากเจ้าของบ้านเพิ่มค่าเช่า 1 ชุด 
7. บันทึกเจ้าของบ้าน       1 ชุด 
8. รูปถ่ายบ้านเช่าก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง    1 ชุด 
9. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน  1 ชุด 
10. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน(ตรวจสอบข้อเท็จจริง) 1 ชุด 
11. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีปัจจุบัน      1 ชุด 
12. ส าเนาสมุดประวัติ  ( ก.พ. 7 )      1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

                                                         บันทึกข้อความ 
            

ส่วนราชการ........................................................................................................................... 
ที่............................................................วันที่.......................................................................  
 

เร่ือง    ขออนมุตัเิบกิคา่เชา่บ้าน 
เรียน   ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12  
                            
 ด้วยข้าพเจ้า............................................................ต าแหนง่................................................... 
สงักดั..................................................ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12     ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ประสงค์จะขอใช้สิทธิเบกิเงินคา่เช่าบ้าน กรณีดงันี  ้
 1) เชา่บ้าน เลขท่ี..............ถนน........................................ต าบล.............................................. 
อ าเภอ........................จงัหวดั.........................จาก.......................................ในอตัราเดือนละ..................บาท  ตัง้
แต.่...............................ถึงวนัที...........................(กรณี............................) 
 2) เชา่ซือ้บ้านเลขท่ี.............ถนน.......................................ต าบล............................................ 
อ าเภอ....................................จงัหวดั.......................................จาก............................................ในอตัราเงินกู้
ตามสญัญา.................................บาท อตัราช าระเดือนละ..................................บาท 
 3) ผ่อนช าระเงินกู้ เพ่ือซือ้/สร้างบ้าน เลขท่ี.............................ถนน.......................................... 
ต าบล............................................อ าเภอ....................................จงัหวดั.......................................ในอตัราเงินกู้
ตามสญัญา........................................บาท ช าระเดือนละ....................................บาท  

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นผู้ มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินคา่เชา่บ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 
  
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
     ต าแหนง่....................................................................... 
 
 
 
 

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

 



 
ค ารับรองผู้บงัคบับญัชาขัน้ต้น 
 ตรวจสอบแล้ว 
  เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน 
  ราชการไมไ่ด้จดับ้านพกัให้อยูอ่าศยั 
  ราชการจดับ้านพกัให้ แตมี่ผู้พกัอาศยัเตม็ทกุหลงัหรืออ่ืน ๆ.......................................... 
  เชา่และพกัอาศยัจริงในบ้านท่ีเข้าครอบครอง 
 
   เห็นควรได้โปรดพิจารณาอนมุตั ิและรับรองสิทธิ  
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (.................................................) 
     ต าแหนง่....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

                                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ........................................................................................................................... 
ที่............................................................วันที่......................................................................... 
เร่ือง    ขออนมุตัเิบกิคา่เชา่บ้าน 
 
เรียน   ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12   

 ด้วยข้าพเจ้า............................................................ต าแหนง่................................................... 
สงักดั..................................................ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12  ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน    ประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกเงินคา่เชา่บ้าน กรณีดงันี ้
  1. เพิ่มคา่เชา่บ้าน 
  2. เปล่ียนแปลงบ้านเช่า 
  3. เปล่ียนสถาบนัเงินกู้  
  4. อ่ืน ๆ.............................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นผู้ มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินคา่เชา่บ้านข้าราชการ พ.ศ.2547                         
และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
   
 
      (ลงช่ือ)................................................ผู้ขอใช้สิทธิ 
              (............................................) 
ค ารับรองผู้บงัคบับญัชาขัน้ต้น 
 ตรวจสอบแล้ว 
  เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วน 
  ราชการไมไ่ด้จดับ้านพกัให้อยูอ่าศยั 
  ราชการจดับ้านพกัให้ แตมี่ผู้พกัอาศยัเตม็ทกุหลงั 
  เชา่และพกัอาศยัจริงในบ้านท่ีเข้าครอบครอง 
   อ่ืน ๆ......................................................... 
 
                         (ลงช่ือ)................................................ผู้ รับรอง 
                             (................................................) 
 
 
 



 
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..................ใน
อตัราเดือนละ.......................บาท (.....................................................................) 

 พร้อมนี ้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาเพ่ือด าเนินการด้วยแล้ว 

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

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



 
 

บนัทกึเจ้าของบ้าน 
 

       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. ชื่อ-นามสกุล นายอรุณรักษ์  จันทร์ศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิยาคม 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 
 
๒.  ได้เช่าบ้าน    เช่าซื้อบ้าน เลขที่  ………………………   หมู่บ้าน……….………………  ถนน………….………………    
    ต าบล.........................อ าเภอ..........................จังหวัด............................. ตามสัญญาลงวันที่ .................................  
   ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านเดือนละ ........................ บาท (............................................................................... ) 
 
๓. การกู้ยืมเงินเพ่ือช าระราคาบ้าน  ซื้อ    จ้างปลูกสร้างบ้าน 
บ้านเลขท่ี............................ซอย...............................................ถนน.................................. ...........………… 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด................ .................. 

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

  ท าสัญญาซื้อบ้าน    สญัญาจ้างปลูกสร้างบ้าน 
กับ..........................................................................................………………………………………………… 
ราคา...........................…...................บาท (................................................................................................)  
ตามสัญญาลงวันที่...…........เดือน...………………..…...............พ.ศ. ……….......... 
 
 บ้านตั้งอยู่บนที่ดิน    โฉนดที่ดิน    เอกสารสิทธิอื่น (ระบุ)..................................... 
เลขที่........................ เลขท่ีดิน.....………..................................... ต าบล....................................................... 
อ าเภอ........................................ จังหวัด......................................................  
เป็นกรรมสิทธิ์ของ....................................…………………………………………..……………………………. 
 
 
 

/การรับรองของ . . . 
  



 
 

- ๒ - 

การรับรองของคณะกรรมการ 
 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอรับรองว่า  นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว  ได้ท าสัญญาซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมกับ 
บริษัท พีทีเอสเรียลเอสเตท จ ากัด จ านวนเงิน  1,100,000 บาท  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2561  และได้ท าสัญญากู้เงิน
กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สัญญาเงินกู้เลขที่  0756100123202  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2561  

 
   (ลงชื่อ) .................................................. ประธานกรรมการ 
    ( นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................รองประธานกรรมการ 
                                            (นางมันทนา  รัตนะรัต) 
 
            (ลงชื่อ) .................................................... กรรมการ 
                                            (นายวีรพันธ์  โชติวัน) 

                                       วันที่         มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 
 
 
หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในแนวทางดังต่อไปนี้ เพ่ือสรุปความเห็นต่อผู้อนุมัติ 
               การเบิกค่าเช่าบ้าน 

๑. บุคคลที่ท านิติกรรมต่าง ๆ มีตัวตนหรือไม่ 
๒. ส าหรับกรณีบ้านเช่าต้องตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน ต้อง
ตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านด้วย 
๓. สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม่ 
๔. ขนาดบ้านเหมาะสมกับจ านวนคนในครอบครัวที่อาศัยร่วมกันอยู่จริง เพียงใด 
๕. ในกรณีที่เช่าบ้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีความจ าเป็นต้องเช่าจริงหรือไม่ 
๖. ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน ตั้งแต่เมื่อใด 
๗. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

  



 
 

แบบรายงานการตรวจสอบและค าขอรับค่าเช่าบ้าน 
       เขียนที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

      วันที่    24   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 วันนี้ เวลา 11.20  น. คณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 12   ที ่ 96/2562  ลงวันที่  24  มิถุนายน   2562  ได้พร้อมกันตรวจสภาพบ้าน  นางสาวสรัลรัศม์ิ   เพชรศรีสม   
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ขั้น  11,560  บาท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   
แล้วรับรองว่า 
 1) นางสาวสรัลรัศม์ิ   เพชรศรีสม   ได้เช่าบ้านของ  นางสาวเกศินี  ทวีกาญจน์  ตั้งอยู่ เลขที่  8/258    
หมู่บ้านเอื้ออาทร  ถนนสะพานยาว  ต าบลโพธิ์เสด็จ  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญา
ลงวันที่  10  ตุลาคม  2561 และได้ย้ายเข้าพักอาศัยจริงในบ้านดังกล่าว ตั้งแต่วันที่  10  ตุลาคม  2561  
 2) สภาพบ้าน เป็นบ้านแฝด ขนาด  2  ชั้น มีบริเวณ  ได้เช่าบ้านเลขที่  8/258  ห้องน้ า  1  ห้อง    
บ้านได้ต่อเติมมีห้องนอน 3 ห้องนอน สภาพบ้านพัก เหมาะสมกับราคา  
 3) ตรวจสอบเอกสารเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านแล้วปรากฏว่าบุคคลที่ท านิติกรรมต่าง ๆ        มีตัวตนจริง 
                              ไม่มีตัวตน              อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 
 4) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอรับค่าเช่าบ้านกับเจ้าของบ้าน มีความสัมพันธ์สถานะผู้เช่าและผู้ให้เช่า 
 5) บ้านเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ  นางสาวเกศินี  ทวีกาญจน์      มีความสัมพันธ์กับผู้เช่า คือ   ผู้ให้เช่า 
 6) ตรวจสอบสภาพบ้านแล้วมีความเห็นว่า เหมาะสม      กับบ้านเช่า ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท 
 7) ตรวจสอบขนาดของบ้านแล้วมีความเห็นว่า          เหมาะสมกับจ านวนคนในครอบครัวที่อาศัยรวมกัน      
                จ านวน..............คน          ไม่เหมาะสม 
 8) ความสัมพันธ์ของผู้ขอรับค่าเช่าบ้านกับบุคคลที่ร่วมอาศัยตรวจสอบกับทะเบียนบ้านแล้ว ปรากฎว่า         
                        มีการเรียกเก็บเงินค่าอยู่อาศัยจากบริวาร         ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าบ้านจากบริวาร 
 9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพบ้าน 
  ควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้เดือนละ   2,500 บาท ตั้งแต่วันที่   10  ตุลาคม  2561 -30  กันยายน  2562
  ไม่ควรอนุมัติ 
 
     (ลงชื่อ)................................... ประธานกรรมการ 
                ( นายภานุวชัร  แก้วล าหัด) 
     (ลงชื่อ)................................... รองประธานกรรมการ 
               (นางมันทนา  รัตนะรัต) 
     (ลงชื่อ)................................... กรรมการ 
               (นายวีรพันธ์  โชติวัน) 
  



 
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 าสัง่ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครสวรรค์  เขต 2  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 
   สญัญากู้ เงิน หนงัสือสญัญาขายท่ีดนิ  สญัญาจ้างปลกูสร้างบ้าน 
 เห็นวา่ 
   เหมาะสม และควรให้เบกิจ่ายในวงเงิน............................บาท 
   ไมเ่หมาะสม ควรให้เบกิจา่ยภายในวงเงิน........................บาท 
 
      

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

                (นายภานวุชัร  แก้วล าหดั) 

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

                   (นางมนัทนา  รัตนะรัต) 

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

                  (นายวีรพนัธ์  โชติวนั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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



 
 

รับรองการจัดบ้านพักครูให้ข้าราชการเข้าพัก 
 
       เขียนท่ี............................................................ 
      วนัท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ.............. 
 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................................... 
ต าแหนง่............................................................ โรงเรียน........................................... สงักัด สพป.นว.เขต 2   
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน     ขอรับรองวา่ 
  1. โรงเรียนไมมี่บ้านพกัครูท่ีทางราชการจดัให้ 
  2. โรงเรียนมีบ้านพกัครู จ านวน.........................หลงั 
   หลงัท่ี........ ให้ (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
   หลงัท่ี........ ให้ (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
   หลงัท่ี........ ให้ (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
   หลงัท่ี........ ให้ (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
   หลงัท่ี........ ให้ (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
   หลงัท่ี........ ให้ (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................พกัอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
  3. โรงเรียนมีบ้านพกัครูตามข้อ 2 แตอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ 
   3.1      ช ารุดอยูร่ะหว่างการรือ้ถอน 
   3.2      ช ารุดเข้าพกัอาศยัไม่ได้ และยงัไมไ่ด้ขอรือ้ถอน 
  4. โรงเรียนมีผู้ขอใช้สิทธิเบกิคา่เชา่ในปัจจบุนั 
   4.1 เชา่บ้านพกัอาศยั จ านวน...............................ราย 
   4.2 เบิกคา่เชา่บ้าน (กรณีเช่าซือ้) จ านวน.................................ราย 
 ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
            ต าแหนง่....................................................... 
 



 
 

รับรองการจดับ้านพกัให้ข้าราชการส านกังานเข้าพกั 
 

       เขียนท่ี  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 
      วนัท่ี     มีนาคม 
 ข้าพเจ้า ...........................................................ต าแหน่ง............................................................... 
สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12  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 ....................................................................................พักอาศยั 
     ตัง้แตว่นัท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............... 
  หนว่ยงานมีบ้านพกัข้าราชการตามข้อ 2 แตช่ ารุดอยูร่ะหวา่งการซอ่มแซม 
  หนว่ยงานมีบ้านพกัข้าราชการตามข้อ 2 แตช่ ารุดอยูร่ะหวา่งการรือ้ถอน 
  หนว่ยงานมีบ้านพกัข้าราชการตามข้อ 2 แตช่ ารุดเข้าพกัอาศยัไมไ่ด้ 
 
 ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
 
      (ลงช่ือ)................................................ 
              (............................................) 
            ต าแหนง่.................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำร้องขอเบิกค่ำเช่ำบ้ำนเพิม่ตำมสิทธิทีไ่ด้เลือ่นขั้นเงินเดือน 

 
      เขียนที่  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 

      วนัท่ี    …………………………………. 

  ข้าพเจ้า……………………………………………..ต าแหนง่………………………………….. 
กลุม่……………………………….……สงักดั  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 
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………………………….………. 

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


