แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕)

เลขที่ ..……...../.........

สวนที่ ๑ การขอรับคาเชาบาน

เขียนที่..................................................................
วันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ...........................
๑.ขาพเจา..............................................ตําแหนง..................................................................
ขอยื่นรับคาเชาบานตอ............................................................................................... (ผูอนุมัติ)





เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก
กลับเขารับราชการและปฏิบัติงานในตําแหนง.......................
๒. ขาพเจา
ทองที่ ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต......……...............................จังหวัด.…................................
เงินเดือน............. บาท (................................................) เมื่อวันที่.......เดือน............... พ.ศ. .........…







๓. บัดนี้
จังหวัด
กรม
กระทรวง ไดมีคําสัง่ ใหขาพเจารับราชการประจําตําแหนง....…..........................
เงินเดือน............. บาท ทองที่ ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................. โดยไดรายงานตัวเมื่อวันที่ ............เดือน........................... พ.ศ. .........





๔. ขาพเจาได
เชาบานพักเพื่ออยูอาศัย
เชาซื้อบานเพื่อที่อยูอาศัย
บ านเลขที่ .................................ซอย........................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................
ตั้งแตวันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..........ถึงวันที่.......เดือน........................พ.ศ. ...................
ตามสัญญาเชา/สัญญาเชาซื้อ ฉบับลงวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ............................
ชื่อเจาของบาน/ผูใหเชาชวง/ผูใหเชาซื้อ ......................................................................................................

 หรือ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

บานเลขที่...................ซอย........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.................................
โทรศัพท.................................................ในอัตราเดือนละ...................................บาท





๕. ขาพเจาได กูยืมเงินเพื่อซื้อบาน
กูยืมเงินเพื่อปลูกสรางบาน
บานเลขที่.....................ซอย................................... ถนน........................................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................
๕.๑ ชื่ อ ผู ใ ห กู ...........................................(สาขา)................................................................
ตั้งอยูที่..................ซอย......….................... ถนน............................................ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................................โทรศัพท...........................
จํานวน .......................... บาท (.....................................................................................)
ชําระเงินกูเดือนละ.............บาท (................................) ตั้งแตวันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. ..........
ถึงวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. ....... ตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที่ ....... เดือน ............. พ.ศ. .......

-๒๕.๒ ชื่อผูขาย/ผูรับจางปลูกสรางบาน .......................................................................................

 หรือ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร

บานเลขที่..............ซอย............................ ถนน......................................................................
อําเภอ/เขต..…………………………....จังหวัด.....……………................... ตามสัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง ฉบับลงวันที่................
เดือน......................................... พ.ศ. .................................
ขาพเจา จึงขออนุญ าตเบิกคา เชา บา นตามสิทธิที่พึง จะไดรับ ตามพระราชกฤษฎีก าคา เชา บา นขา ราชการตั้ง แต
วันที่.............เดือน.......................................... พ.ศ. ............... เปนตนไป และขอรับรองวาขาพเจา
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................................................
(.............................................................................)

สวนที่ ๒ การรับรอง
ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ แลวเห็นวา ขาราชการผูนี้มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

(ลงชื่อ) ...............................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง ................................................................................
วันที.่ ...............เดือน........................ พ.ศ. ..................
สวนที่ ๓ การอนุมัติ
อนุมัติใหเบิกคาเชาบานไดตามสิทธิ
ตั้งแตวันที่..........................เดือน......................................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ) ...............................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง ................................................................................
วันที.่ ...............เดือน........................ พ.ศ. ..................

แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖)
๑. การขอเบิกและการรับรอง
ขาพเจา........................................................ตําแหนง................................................
สังกัด.............................................................
๑. ขอยื่นเบิกเงินคาเชาบาน ดังนี้







๑.๑ ขาพเจาไดจายเงิน คาเชาบาน คาเชาซื้อ คาผอนชําระเงินกู
ใหแก............................................................. ประจําเดือน...............................................................
ตามใบเสร็จรับเงิน ............ ฉบับ เปนจํานวน ........................ บาท (...........................................................)
๑.๒ ขาพเจาไดรับเงินเดือน เดือนละ……..........บาท (.................................................)
มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ไดรับอนุมัติในแบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕)เลขที่......................................
ไมเกินเดือนละ..............…...........................บาท (...............................................................)
๑.๓ ขาพเจาขอเบิกเงินคาเชาบานประจําเดือน ..............................................………………………………
รวม.......... เดือน เปนเงิน............................... บาท (..........................................................)
๑.๔ พรอมนี้ขาพเจาไดแนบใบเสร็จรับเงิน จํานวน........................ฉบับ มาดวยแลว
๒. ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตาม
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกประการแลว
(ลงชื่อ) ....................................................................... ผูขอเบิก
(................................................................)
ตําแหนง .........................................................……..
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ. ......…......
๒. การอนุมัติ
อนุมัติใหเบิกจายเงินคาเชาบานไดตามสิทธิ
ตั้งแตวันที.่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ).........................................................
(….............................................................)
ตําแหนง.................................................................
วันที่ ..........เดือน........................... พ.ศ. ............
๓. การรับเงิน
ไดรับเงินคาเชาบานจํานวน ....………........... บาท (..............................................................)
ไวถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ....................................................................... ผูรับเงิน
(.....................................................................)
วันที.่ .............เดือน........................ พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ) ..................................................................... ผูจายเงิน
(.....................................................................)
วันที.่ ..............เดือน........................ พ.ศ. ..................

แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน
๑. ชื่อ-นามสกุล..…................................. ตําแหนง........................................
สังกัด.............................................................................





เชาซื้อบาน เลขที่...................... ซอย....................……………………
๒. ไดเชาบาน
ถนน........................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด................... ตามสัญญาลงวันที่............เดือน....................พ.ศ. ................
คาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานเดือนละ..................บาท (.........................................)





๓. การกูยืมเงินเพื่อชําระราคาบาน
ซื้อ
จางปลูกสรางบาน
บานเลขที่.....................ซอย............................ถนน...............................…………
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต............................จังหวัด........................

 ทําสัญญาเงินกูกับ..........…………….......................................................
จํานวน.............................บาท (...................................…………....................)
ชําระเงินกูเดือนละ...............................บาท (....................…..................................)
ตามสัญญาลงวันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ...........

 ทําสัญญาซื้อบาน  สัญญาจางปลูกสรางบาน
กับ.......................................................................…………………………………………………
ราคา.......…...................บาท (.................................................................)
ตามสัญญาลงวันที่...….........เดือน...………………….....…...............พ.ศ. ………...........





บานตั้งอยูบนที่ดิน
โฉนดที่ดิน
เอกสารสิทธิอื่น (ระบุ)............................
เลขที่.................. เลขที่ดิน.....………..................... ตําบล..................................
อําเภอ.......................... จังหวัด.............................
เปนกรรมสิทธิ์ของ....................................……………………………………………………………………………….
/การรับรองของ . . .

-๒-

การรับรองของคณะกรรมการ
ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ขอรับรองวา.................................................

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

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

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

หมายเหตุ

คณะกรรมการควรตรวจสอบขอเท็จจริงในแนวทางดังตอไปนี้ เพื่อสรุปความเห็นตอ
ผูอนุมัติการเบิกคาเชาบาน
๑. บุคคลที่ทํานิติกรรมตาง ๆ มีตัวตนหรือไม
๒. สําหรับกรณีบานเชาตองตรวจสอบใหทราบวาเปนกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีที่
ผูใหเชาไมใชเจาของบาน ตองตรวจสอบสัญญาเชาจากเจาของบานดวย
๓. สภาพของบานเหมาะสมกับราคาเชา เชาซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม
๔. ขนาดบานเหมาะสมกับจํานวนคนในครอบครัวที่อาศัยรวมกันอยูจริง เพียงใด
๕. ในกรณีที่เชาบาน จะตองตรวจสอบวามีความจําเปนตองเชาจริงหรือไม
๖. ตรวจสอบการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน ตั้งแตเมื่อใด
๗. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

