


ซ่ึงมีการกําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยคาเชาบาน พ.ศ. 2552

เมื่อพนักงานได รับคําสั่ง ให เดินทางไป
ประจําสํานักงานตางทองที่ จะมีสิทธิไดรับ
คาเชาบานเทาที่ตองจายจริงตามเงื่อนไขที่
กําหนด

บทนํา

ผูมีสิทธิ จะตองเปนพนักงานที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตางทองที่ ยกเวน

1. สํานักงานไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว
2. มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง หรือคูสมรส ใน
ทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหมโดยไมมีหนี้คางชําระกับ
สถาบันการเงิน และ

3. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมตางทองที่
ตามคํารองขอของตนเอง จะไมมีสิทธิเบิกสวัสดิการคา
เชาบาน

ผูมีสิทธิ
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1.การเบิกคาเชาบาน

สิทธิการเบิกจะแบงออกเปน 2 ประเภท นั่นคือ 

2.การเบิกคาเชาซ้ือ หรือ
การผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาคาบาน

เงื่อนไข

การเบิกคาเชาบาน
จะมีเงื่อนไขการเบิกดังนี้

1. เปนพนักงานที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน
2. ไดเชาบานพักเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยและได
อยูอาศัยจริงในบานหลังนั้น

1.การเบิกคาเชาบาน

     เบกิใช้สิทธิตามข้อ 14

          เบกิใช้สิทธิตามข้อ 15

2.1

2.2

จะแบงออกไดเปนประเภทยอยอีก 2 ประเภทไดแก 

2. คาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงนิกูบาน

สิทธิการเบกิ
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2.1 การเบิกใชสิทธิตามขอ 14 จะมีเงื่อนไขดังนี้ 

1. เปนพนักงานที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน
2. ไดเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือซ้ือบาน
3. ตองเปนบานที่ตั้งอยูในทองที่ตั้งสํานักงานใหม และ
4. ตองใชเปนที่อยูอาศัย

2.2การเบิกใชสิทธิตามขอ 15 จะมีเงื่อนไขดังนี้

1. เคยใชสิทธิเบิกคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูชําระ
ราคาบานตามในทองที่เดิม

2. ทองที่ใหมซ่ึงยายมามีสิทธิไดรับคาเชาบาน ใหมี
สิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอน
ชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานมาเบิกในทองที่ใหมได

ทองท่ี

ทองท่ี

                   หมายถึง  กรุงเทพมหานคร อําเภอ ก่ิงอําเภอ 
หรือทองที่ของอําเภอหรือก่ิงอําเภอที่เลขาธิการประกาศกําหนดใหรวมเปนทองที่เดียวกันได

ทองท่ี

“ทองท่ี” 

ถาบานอยูภายในทองท่ีเดียวกันกับสํานักงาน จะสามารถใชสิทธิเบิกได 
แตถาอยูคนละทองท่ีจะไมสามารถใชสิทธิเบิกได

สิทธิการเบกิ
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เอกสารการขออนุมัติสิทธิการเบิกคาเชาบาน

คาเชาบาน

ในกรณีการเบิกคาเขาบาน จะตองใชเอกสารการขออนุมัติ
สิทธิการเบิกคาเชาบาน ดังนี้

1. แบบขอรับคาเชาบาน
2. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน
3. สัญญาเชาบาน
4. สําเนาทะเบียนบานเชา
5. แผนที่บานเชา
6. เอกสารยืนยันตัวตนผูใหเชา
7. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
8. คําสั่งบรรจุคร้ังแรก
9. คําสั่งยายไปประจําสํานักงานในทองที่ใหม

ในกรณีการเบิกคาเขาซ้ือ หากเบิกภายในทองท่ี
จะตองใชเอกสารการขออนุมัติสิทธิการเบิกคาเชา
ซ้ือบาน ดังนี้

1. แบบขอรับคาเชาบาน
2. แบบรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงใน
การขอรับคาเชาบาน

3. สัญญาซ้ือขาย สัญญากูยืมเงิน
4. สําเนาทะเบียนบาน
5. แผนที่บานที่ซ้ือ
6. คําสั่งบรรจุคร้ังแรก
7. คําสั่งยายไปประจําสํานักงานในทองที่ใหม
8. สัญญาจํานองบานและที่ดิน

ภายในทองท่ี

คาเชาซือ้

เอกสารประกอบการเบิก
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เอกสารการขออนุมัติสิทธิการเบิกคาเชาบาน

ในกรณีการเบิกคาเขาซ้ือ หากใชสิทธิตามระเบียบ
ขอ 15 จะตองใชเอกสารการขออนุมัติสิทธิการ
เบิกคาเชาซ้ือบาน ดังนี้

1. แบบขอรับคาเชาบาน
2. เอกสารการไดรับอนุมัติในทองที่เดิม
3. คํารับรองวาตนเองหรือคูสมรสไมมีบาน
เปนกรรมสิทธ์ิตางทองท่ี

คาเชาซือ้

ในกรณีการเบิกคาเขาบาน จะตองใชเอกสารการขออนุมัติสิทธิการเบิกคาเชาบาน ดังนี้

แบบขอเบิกคาเชาบาน

ใบสําคัญคูจาย

ใบเสร็จรับเงินของผูใหเชา / ใบเสร็จรับเงินของธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน (กรณีเชาซ้ือ หรือผอนชําระเงินกู)

เอกสารประกอบ

เอกสารการเบกิคาเชาบาน

เอกสารประกอบการเบิก
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เชาบาน เชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูชําระราคาบาน

การย่ืนแบบ

1.แบบขอรับคาเชาบาน
2.สัญญาเชาบาน
3.แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับคาเชาบาน
4.สําเนาทะเบียนบานเชา
5.แผนท่ีบานเชา
6.สําเนาบัตรประชาชนผูใหเชา/สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนของบริษัท, หางหุนสวน
จํากัด , หางหุนสวนสามัญ ,   คณะบุคคล ฯลฯ

7.สําเนาทะเบียนบานผู ให เชา กรณีเปนบุคคล
ธรรมดา

8.สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีกรณี เปนบริษัท 
หางหุนสวนจํากัด , หางหุนสวนสามัญ , 
คณะบุคคล

9.หนังสือมอบอํานาจกรณีผูใหเชามอบใหบุคคล
อื่นๆ ทําการแทน โดยแนบสําเนาบัตรประชาชน
ผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 

10.คําส่ังบรรจุครั้งแรก
11.คําส่ังยายไปประจําสํานักงานในทองท่ีใหม 

1.แบบขอรับคาเชาบาน
2.สัญญาเชาซ้ือ/สัญญาเงินกู
เพื่อชําระราคาบาน

3.แบบรายงานการตรวจสอบ
การขอรับคาเชาบาน

4.สําเนาทะเบียนบานท่ีซ้ือ
5.แผนท่ีบานท่ีซ้ือ
6.คําส่ังบรรจุครั้งแรก
7.คําส่ังยายไปประจําสํานักงาน
ในทองท่ีใหม 

 

1.แบบขอรับคาเชาบาน
2.เอกสารการไดรับอนุมัติ
ในทองท่ีเดิม

3.คํ ารั บรองว าตน เอง
หรือคูสมรสไมมีบานเปน
กรรมสิทธ์ิของตนเองใน
ทองท่ีแหงใหม 

 

 

ใชสิทธิตามขอ 14 ใชสิทธิตามขอ 15

การย่ืนแบบขอเบกิคาเชาบาน
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การย่ืนแบบ
ขอเบกิค่าเช่าบ้าน

ผู้มีสิทธิต้องทาํเร่ือง
ขออนุมัตสิิทธิ
การเช่าบ้าน

1

3

สาํนักบริหารทั่วไป
ตรวจสอบสิทธ์ิ

2

การเบิกคาเชาบาน ผูมีสิทธิตองทําเร่ืองขออนุมัติและตรวจสอบสิทธิการเชาบานของ
ตนเองกอน จากนั้นสํานักบริหารทั่วไปตองตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อแจงผูรับไดรับสิทธิ์แลว 
จึงจะยื่นแบบขอเบิกคาเชาบานได

ข้ันตอนการขออนุมัติสิทธิการเชาบาน
จะแบงขั้นตอนออกเปน 2 รูปแบบคือ

1. การเบิกในกรณีเชาบาน หรือเชา ซ้ือภายในทองที่
ที่ปฏิบัติงาน

2. หรือการเบิกคาเชาซ้ือในทองที่ใหม ซ่ึงใชสิทธ์ิตอเนื่อง
จากทองที่เดิม

ข้ันตอนการตรวจสอบการมีสิทธิ
1. หากยายตามคํารองของตนเอง จะไมมีสิทธิรับคาเชาบาน 
2. แตถาหากยายตามคําสั่งของสํานักงาน ตองพิจารณาวา
พนักงานมีบานภายในทองที่หรือไม และติดภาระเชาซ้ือกับ
สถาบันการเงินหรือไม หากมีและไมติดภาระเชาซ้ือจะไมมี
สิทธิขอรับคาเชาบาน แตถาหากไมมี หรือมีแตติดภาระเชา
ซ้ือ จะไดรับสิทธิคาเชาบานนั่นเอง

ข้ันตอนการยื่นแบบขอเบิกคาเชาบาน
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานย่ืนแบบขอเบิกคาเชาบานพรอมหลักฐาน
การชําระคาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระ
ราคาบาน ซ่ึงผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองการใชสิทธิแลว 
โดยอางอิงแบบขอรับคาเชาบานที่ ได รับอนุมัติตามขั้นตอน
การขอรับคาเชาบาน จากน้ันสงใหฝายการเงินตรวจสอบ
ความถูกตองและเบิกตามขั้นตอนตอไป

ขั้นตอนการใชสทิธิเบกิคาเชาบาน
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ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานย่ืนแบบขอรับคาเชาบาน
พรอมหลักฐานซ่ึงผูบังคับบัญชาตรวจสอบและ
รับรองการใชสิทธิ ตามขอ 19 ของระเบียบ

ตรวจสอบความถูกตองใน
การย่ืนขอรับคาเชาบาน

แจงคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับ
 คาเชาบาน ซ่ึงแตงตั้งตามระเบียบขอ 20       

ไมนอยกวาสามคน เพื่อใหตรวจสอบและรับรอง 

ตรวจสอบตามนัยขอ 21
และจัดทํารายงานตามแบบท่ีกําหนดตามขอ 22 

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ ตามขอ 23 อนุมัติ

แจงผูขอรับสิทธิ

ขั้นตอนการขอรับคาเชาบาน

กรณีเชาบาน หรือ เชาซ้ือ (ขอ 17) กรณีใชสิทธิตามขอ 15

ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานย่ืนแบบขอรับคาเชา
บ านพรอมหลักฐานซึ่ ง ผู บั ง คับ บัญชา
ตรวจสอบและรับรองการใชสิทธิ ตามขอ 19 
ของระเบียบ

ตรวจสอบความถูกตองใน
การย่ืนขอรับคาเชาบาน

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
ตามขอ 23 อนุมัติ

แจงผูขอรับสิทธิ

ขั้นตอนการขอรับคาเชาบาน

9



การตรวจสอบการมีสิทธิ

ใหสํานักบริหารท่ัวไปตรวจสอบ
พนักงานท่ีไดรับคําส่ังยาย

ยายตามคํารอง ขอ 7 (3) ไมไดยายตามคํารอง 

ไมมีสิทธิขอรับคาเชาบาน มีสิทธิขอรับคาเชาบาน

เขาเงื่อนไข ขอ 7 (2) มีบานเปนของ
ตนเองหรือคูสมรส ในทองท่ี ท่ี ไป
ประจําสํานักงานใหม โดยไมมีหน้ีคาง
ชําระกับสถาบันการเงิน

ไมอยูในเง่ือนไข ขอ 7 (2) ไมมีบานเปน
ของตนเองหรือคูสมรส ในทองท่ีท่ีไป
ประจําสํานักงานใหม หรือมีแตยังมีหน้ี
คางชําระกับสถาบันการเงิน

ไมมีสิทธิขอรับคาเชาบาน มีสิทธิขอรับคาเชาบาน

การตรวจสอบการมสีทิธิ
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ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานย่ืนแบบขอเบิกคาเชาบานพรอมหลักฐานการชําระ
คาเชาบาน คาเชาซ้ือ หรือคาผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน ซ่ึงผูบังคับบัญชา
ตรวจสอบและรับรอง   การใชสิทธิ ตามขอ 19 โดยอางอิงแบบขอรับคาเชาบาน
ท่ีไดรับอนุมัติตามขั้นตอนการขอรับคาเชาบาน

ตรวจสอบความถูกตองในการย่ืนขอเบิกคาเชาบาน

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ อนุมัติและลงนามใน
แบบขอเบิกคาเชาบาน

เบิกจายใหแกผูมีสิทธิ

การย่ืนแบบขอเบกิคาเชาบาน
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1) กรณีที่มีการย่ืนขอรับคาเชาบาน จะตองมีการตรวจสอบสิทธิทุกคร้ัง ยกเวน 
กรณีที่ย่ืนการตออายุสัญญา , การเปล่ียนแปลงบานเชา

2) การขอรับคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน โดยบานที่ย่ืนขอรับจะตองเปน
บานที่อยูในทองที่ที่ตั้งของสํานักงานที่ไปปฏิบัติงานประจํา

3) การกูเงินเพ่ือขอรับคาเชาบานจะตองเปนการกูเงินเพ่ือซ้ือบานหรือปลูกสราง
เทานั้น

4) หลักการเบิกคาเชาบาน จะตองนําใบเสร็จรับเงินมาใชสิทธิในการเบิกจาย แต
ถาสําเนาใบเสร็จสูญหาย อนุโลมใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงินแทนได ตามระเบียบการเงินและ
ทรัพยสิน พ.ศ. 2542

กรณีการใชสําเนาใบเสร็จรับเงินมาใชเบิกคาเชาบาน จะตองมีบันทึกรายงาน
เหตุผลการใชสําเนาใบเสร็จรับเงินแทนใบเสร็จตนฉบับจริง ซ่ึงถาเปนกรณีการสูญหาย
ตองมีการแจงความลงบันทึกประจําวันกับสถานีตํารวจแลวนํามาบันทึกมาแนบประกอบ
ขออนุมัติขอใชสําเนาใบเสร็จแทนใบเสร็จตนฉบับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและ
ทรัพยสินพ.ศ.2542

5) กรณีกูเงินเพ่ือซ้ือบานกับสถาบันการเงิน โดยนําหลักฐานการผอนชําระเงินกู
เพ่ือซ้ือบานที่ทางธนาคารออกใหมาเพ่ือขอเบิกคาเชาบานกับทางสํานักงาน ซ่ึงงวดแรก
สถาบันการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให 2 ฉบับ โดยใบแรกจะเปนการจายประกันลวงหนา 
1 เดือน และอีกฉบับเปนใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการเงินออกใหหลังจากสํานักงานสงเช็ค
ตัดเงินชําระหนี้ตามบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานกับสถาบันการเงิน ดังนั้น จะตอง
นําใบเสร็จรับเงินฉบับหลังนํามาใชสิทธิเบิกคาเชาบานรายเดือน

6) ใบเสร็จรับเงินกรณีผอนชําระกบัสถาบันการเงิน
ตองเปนใบเสร็จรับเงินที่มีวัน เดือน ป ตรงกับเดือนที่ขอเบิกคาเชาบาน

ขอพึงระวัง
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พนักงานรายใดมีเจตนาใชสิทธิเบิกไมถูกตองขัดกับระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวาดวยคาเชาบาน พ.ศ.2552 ใหถือวาเปนการทุจริตมีความผิดวินัยอยาง
รายแรง เมื่อมีการสอบสวนแลวพบวามีความผิดจริง ใหพิจารณาลงโทษไลออกซ่ึง
จะไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตามขอ 26 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
คาเชาบาน พ.ศ.2552

บทกําหนดโทษ
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   –  

Tohsiba
Text Box
ตัวอย่างเอกสารขอเบิกเงิน




