แบบขอรับค่ าเช่ าบ้ าน (แบบ 6005)

เลขที่….........../................

ส่ วนที่ 1 การขอรับค่ าเช่ าบ้ าน
เขียนที่ .............................................................................
วันที่............. เดือน....................................พ.ศ...........................
1. ข้าพเจ้า .............................................................. ตําแหน่ง ..............................................................................................
ขอยืน่ รับค่าเช่าบ้าน ต่อ ...........................................................................................................................................(ผูอ้ นุมตั ิ)
2. ข้าพเจ้า เริ่ มรับราชการและปฏิบตั ิงานครั้งแรก กลับเข้ารับราชการและปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง.........................
ท้องที่ ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด.................................................
เงินเดือน ..................... บาท (...............................................) โดยได้รายงานตัวเมื่อวันที่ ....... เดือน.....................พ.ศ........
3. บัดนี้  จังหวัด  กรม  กระทรวง ได้มีคาํ สัง่ ให้ขา้ พเจ้ารับราชการประจําตําแหน่ง.........................
เงินเดือน ..................................บาท ท้องที่ ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด ................................................. โดยได้รายงานตัวเมื่อวันที่ ................ เดือน................................พ.ศ......................
4. ข้าพเจ้าได้  เช่าบ้านพักเพื่ออยูอ่ าศัย  เช่าซื้อบ้านเพื่อที่อยูอ่ าศัย
บ้านเลขที่ ................................... ซอย........................................................ ถนน ..................................................................
ตําบล / แขวง..................................................... อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด.....................................
ตั้งแต่วนั ที่........... เดือน .................................พ.ศ.................... ถึงวันที่............ เดือน..............................พ.ศ.......................
ตามสัญญาเช่า/ สัญญาเช่าซื้ อ ฉบับลงวันที่ .............. เดือน ............................................................ พ.ศ..............................
ชื่อเจ้าของบ้าน / ผูใ้ ห้เช่าช่วง / ผูใ้ ห้เช่าซื้ อ .............................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร           หรื อ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน             
บ้านเลขที่ ....................................ซอย........................................................ ถนน ..................................................................
ตําบล / แขวง..................................................... อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด.....................................
โทรศัพท์ ................................................................ ในอัตราเดือนละ ............................................... บาท
5. ข้าพเจ้าได้  กูย้ มื เงินเพื่อซื้ อบ้าน  กูย้ มื เงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
บ้านเลขที่ .......................ซอย..................................... ถนน .............................................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด....................................
5.1 ชื่อผูใ้ ห้กู้ ............................................................... สาขา ...........................................................................
ตั้งอยูท่ ี่ ............................ ซอย ............................... ถนน ......................................... ตําบล /แขวง.......................................
อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด.....................................โทรศัพท์ ............................................................
จํานวน ......................................... บาท ( ..............................................................................................................................)
ชําระเงินกูเ้ ดือนละ ................... บาท (...........................................................)ตั้งแต่วนั ที่ ........เดือน....................พ.ศ...........
ถึงวันที่ ................. เดือน .......................... พ.ศ............. ตามสัญญากูย้ มื เงิน ฉบับลงวันที่ ........ เดือน..................พ.ศ........

-25.2 ชื่อผูข้ าย / ผูร้ ับจ้างปลูกสร้างบ้าน ..................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร           หรื อ

เลขประจําตัวบัตรประชาชน             
บ้านเลขที่ ..................... ซอย ................................... ถนน ................................................................................................................
อําเภอ / เขต ........................................... จังหวัด ..................................ตามสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้าง ฉบับลงวันที่........................
เดือน ........................................................ พ.ศ...........................................
ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเบิกค่าเช่าบ้านตามสิ ทธิที่พึงจะได้รับตามพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตั้งแต่
วันที่.................. เดือน.............................. พ.ศ. ................. เป็ นต้นไป และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................................
(......................................................... )

ส่ วนที่ 2 การรับรอง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ แล้วเห็นว่า ข้าราชการผูน้ ้ ีมีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฏีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
ลงชื่อ ................................................................
(
)
ตําแหน่ง .......................................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ............
ส่ วนที่ 3 การอนุมตั ิ
อนุมตั ิให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิ ทธิ
ตั้งแต่วนั ที่ ................. เดือน ....................................... พ.ศ.....................

ลงชื่อ ...............................................................
(
)
ตําแหน่ง .......................................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ............

๑. ชื่อ-นามสกุล..…......................................................................... ตําแหน่ง.........................................................
สังกัด............................................................................................
๒. ได้เช่าบ้าน เช่าซือ้ บ้าน เลขที.่ ................................. ซอย....................………………………………..……
ถนน............................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด............................................. ตามสัญญาลงวันที.่ ...................เดือน.................................พ.ศ. .........................
ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ บ้านเดือนละ..................................บาท (.............................................................................)
๓. การกู้ยืมเงินเพื่อชําระราคาบ้าน ซื้อ จ้างปลูกสร้างบ้าน
บ้านเลขที.่ ...........................ซอย..................................................ถนน.............................................................…………
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................
ทําสัญญาเงินกูก้ บั ..........………………………..……….......................................................................
จํานวน.................................................บาท (.............................................................................…………....................)
ชําระเงินกูเ้ ดือนละ.................................บาท (....................…...................................................................................)
ตามสัญญาลงวันที.่ .................เดือน.............................................พ.ศ. ..........................
ทําสัญญาซื้อบ้าน สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
กับ..........................................................................................……………………………………………..……………………………
ราคา...........................…...................บาท (.................................................................................................................)
ตามสัญญาลงวันที.่ ..…………........เดือน...…………….………..…...............พ.ศ. ………..........
บ้านตั้งอยูบ่ นทีด่ นิ
โฉนดทีด่ นิ
เอกสารสิทธิอนื่ (ระบุ).......................................................
เลขที.่ ....................... เลขทีด่ นิ .....………………................................... ตําบล..............................................................
อําเภอ........................................................ จังหวัด..................................................................................................
เป็นกรรมสิทธิข์ อง....................................…………………………………………..……………………………………………………….
/การรับรองของ . .

-๒–

การรับรองของคณะกรรมการ
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอรับรองว่า.....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(.......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(.......................................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................................กรรมการ
(.......................................................................)
วันที.่ .............................................................................
หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบข้อเท็จจริงในแนวทางดังต่อไปนี้ เพือ่ สรุปความเห็นต่อผู้อนุมัตกิ าร
เบิกค่าเช่าบ้าน
๑. บุคคลทีท่ าํ นิติกรรมต่าง ๆ มีตัวตนหรือไม่
๒. สําหรับกรณีบา้ นเช่าต้องตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีทผี่ ใู้ ห้เช่าไม่ใช่เจ้าของ
บ้าน ต้องตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านด้วย
๓. สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื้อ หรือราคาซื้อ ขาย หรือไม่
๔. ขนาดบ้านเหมาะสมกับจํานวนคนในครอบครัวที่อาศัยร่วมกันอยูจ่ ริง เพียงใด
๕. ในกรณีทเี่ ช่าบ้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีความจําเป็นต้องเช่าจริงหรือไม่
๖. ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน ตั้งแต่เมื่อใด
๗. อื่น ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร

รายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
1. ข้อมูลประวัตกิ ารรับราชการ
1.1 เริ่มรับราชการ วัน/เดือน/ปี................................
1.2 โอน
วัน/เดือน/ปี................................
1.3 ย้าย
วัน/เดือน/ปี................................
3

4

5

ตามคําร้องขอของตนเอง
อื่นๆ ระบุ.......................................................
……………………………………………………..………

6

2. ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการ/คู่สมรสในท้องที่รบั ราชการ
มี
จํานวน.............................แห่ง
ไม่มี
3. ข้อมูลด้านอาชีพและสถานทีท่ าํ งานของคู่สมรส
3.1 อาชีพคู่สมรส........................................................สถานที่ทํางาน......................................................................
..................................................................เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด.......................
3.2 หน่วยงานของคู่สมรสให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/จัดบ้านพักให้กับคู่สมรสในท้องที่ที่ข้าราชการใช้
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
มี
ไม่มี
4. ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา-มารดา และบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
4.1 บิดา-มารดา ของข้าราชการ และคูส่ มรส
มี
ไม่มี
4.2 บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
มี
ไม่มี
5. ข้อมูลสถานการณ์มชี ีวิตของบิดา-มารดา
มีชีวิต
เสียชีวิต/สาบสูญ
5.1 บิดาของข้าราชการ
5.2 บิดาของคู่สมรส
มีชีวิต
เสียชีวิต/สาบสูญ
5.3 มารดาของข้าราชการ
มีชีวิต
เสียชีวิต/สาบสูญ
5.4 มารดาของคู่สมรส
มีชีวิต
เสียชีวิต/สาบสูญ
วัน/เดือน/ปี ที่เสียชีวิต/สาบสูญ...............................................................................................................................
10

12

13

14

15

17

18

21

22

23

24

...............................................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................................)
..................../..................../.....................

25

26

27

...............................................................ผู้รับรายงานข้อมูล
(..............................................................)
..................../..................../.....................

28

29

30

หมายเหตุ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมแบบ 6005 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
1.การขอเบิกและการรับรอง
ข้าพเจ้า
ตําแหน่ง
.
สังกัด
.
1. ขอยื่นเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ดังนี้
1.1 ข้าพเจ้าได้จ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าซื้อ
ค่าผ่อนชําระเงินกู้
ให้แก่
ประจําเดือน
.
ตามใบเสร็จรับเงิน
ฉบับ เป็นเงินจํานวน
บาท (
)
1.2 ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน เดือนละ
บาท (
)
มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามที่ได้รับอนุมัติในแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) เลขที่
.ลงวันที่
ไม่เกินเดือนละ
บาท (
)
1.3 ข้าพเจ้าขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจําเดือน
รวม
เดือน
เป็นเงิน
บาท (
)
1.4 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบใบเสร็จรับเงิน จํานวน
ฉบับ มาด้วยแล้ว
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีนสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และได้ดําเนินการกถูกต้องตามระเบียบ
ทุกประการแล้ว
(ลงชื่อ)
ผู้ขอเบิก
(
)
ตําแหน่ง
.
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
2.การอนุมตั ิ
อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ
ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
(ลงชื่อ)

.
)

(
ตําแหน่ง
วันที่

เดือน

.
.

พ.ศ.

3.การรับเงิน
ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน จํานวน

บาท (

) ไว้ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)
พ.ศ.

ผู้รบั เงิน
)
.

พ.ศ.

ผู้รบั เงิน
)
.

(
วันที่
(ลงชื่อ)
(
วันที่

เดือน

เดือน

